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ركاية أمير المؤمنين عليو السبلـ فيو، أخبرنا أحمد بن الوليد بن أحمد بقراءتي عليو من أصلو، 
( النحوم ببغداد في 2( الواعظ، حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل)1أخبرني أبي أبو العباس)

يا البصرم، جانب الرصافة إمبلء سنة إحدل كثبلثين كثلث مائة حدثنا الحسن بن علي بن زكر 
( حدثنا علي بن موسى الرضى، حدثنا أبي موسى عليو 3حدثنا الهيثم بن عبد اهلل الرماني، )

السبلـ، عن أبيو جعفر بن محمد، عن أبيو محمد ،عن أبيو علي، عن أبيو الحسين، عن أبيو 
علي بن أبي طالب عليهم السبلـ قاؿ: لما مرض الحسن كالحسين عليهما السبلـ عادىما 

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ لي: يا أبا الحسن لو نذرت على كلديك هلل نذرا  رسوؿ
أرجو أف ينفعهما اهلل بو. فقلت: عليَّ هلل نذر لئن برئيا حبيبام ) كذا ( من مرضهما ألصومن 

ثبلثة أياـ. فقالت فاطمة عليها السبلـ: عليَّ هلل نذر لئن برئا كلدام من مرضهما ألصومن ثبلثة 
أياـ. كقالت جاريتهم فضة: كعليَّ هلل نذر لئن برئا سيدام من مرضهما ألصومن ثبلثة أياـ. 

فألبس اهلل الغبلمين العافية فأصبحوا كليس عند آؿ محمد قليل كال كثير، فصاموا يومهم كخرج 
علي إلى السوؽ كإذا شمعوف اليهودم ككاف لو صديقا فقاؿ: يا شمعوف أعطني ثبلثة أصواع 

كجزة صوؼ تغزلو فاطمة، فأعطاه ما أراد، فأخذ الشعير في ردائو كالصوؼ تحت حضنو، شعيرا 
كدخل منزلو كايفرغ الشعير كألقى الصوؼ، كقامت فاطمة إلى صاع من الشعير فطحنتو كعجنتو 

كخبزت منو خمسة أقراص، كصلى علي عليو السبلـ مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
ليفطر، فقدمت إليو فاطمة خبز الشعير كملحا جريشا كماء قراحا، فلما المغرب كدخل منزلو 

دنوا ليأكلوا كقف مسكين بالباب فقاؿ: السبلـ عليكم أىل بيت محمد، مسكين من أكالد 
 المسلمين أطعمونا أطعمكم اهلل على موائد الجنة. فقاؿ علي عليو السبلـ:



__________ 
 يل: أخبرني أبي أبو العباس.( في نسخة االعتصاـ عن شواىد التنز 1)
( كذا في النسختين الخطية كالمطبوعة من شواىد التنزيل، كفي االعتصاـ عن شواىد التنزيل 2)

 أبو عمر عبد اهلل بن محمد بن الفضل. ) مؤلف (.
 ( الرماني صح االعتصاـ عن شواىد التنزيل كنسخة مطبوعة. ) مؤلف (.3)
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 .. يا بنت خير الناس أجمعينفاطم ذات الرشد كاليقين .
 ( حزين1أما ترين البائس المسكين ... جاء إلينا جائعا)

 و حنين ... يشكو إلى اهلل كيستكين قد قاـ بالباب ل
 

 كل بكسبو رىين
 فأجابتو فاطمة عليها السبلـ كىي تقوؿ:

 
 أمرؾ عندم يا ابن عم طاعة ... مابي لـو ال كال ضراعة

 و الغياث في المجاعة نرجو لفأعطو كال تدعو ساعة ... 
 كنلحق األنصار كالجماعة ... كندخل الجنة بالشفاعة

 
فدفعوا إليو أقراصهم كباتوا ليلتهم لم يذكقوا إال الماء القراح، فلما أصبحوا عمدت فاطمة 

صلوات اهلل عليها إلى صاع آخر فطحنتو كعجنتو كخبزت منو خمسة أقراص كصاموا يومهم، 
بلـ مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم المغرب ثم دخل ليفطر، كصلى علي عليو الس

فقدمت إليو فاطمة خبز شعير كملحا جريشا كماء قراحا، فلما دنوا ليأكلوا كقف يتيم بالباب 
فقاؿ: السبلـ عليكم أىل بيت محمد، يتيم من أكالد المسلمين استشهد كالدم مع رسوؿ اهلل 

أطعمونا أطعمكم اهلل على موائد الجنة، فدفعوا إليو أقراصهم صلى اهلل عليو كآلو يـو أحد، 
كباتوا يومين كليلتين لم يذكقوا إال الماء القراح، فلما أف كاف في اليـو الثالث عمدت فاطمة إلى 
الصاع الثالث فطحنتو كعجنتو كخبزت منو خمسة أقراص كصاموا يومهم كصلى علي مع رسوؿ 

المغرب ثم دخل منزلو ليفطر، فقدمت فاطمة عليها السبلـ خبز اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
شعير كملحا جريشا كماء قراحا فلما دنوا ليأكلوا كقف أسير بالباب فقاؿ: السبلـ عليكم أىل 



بيت محمد، أطعمونا أطعمكم اهلل، فأطعموه أقراصهم كباتوا ثبلثة أياـ كلياليها لم يذكقوا إال 
ليـو الرابع عمد علي كالحسن كالحسين يرعشاف كما يرعش الفرخ الماء القراح، فلما أف كاف ا

 كفاطمة كفضة
__________ 

 ( في المطبوعة: جائع. ) مؤلف (.1)
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معهم، كلم يقدركا على المشي من الضعف، فأتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو فقاؿ: إلهي 
، ىؤالء أىل بيتي فاحفظهم كال ىؤالء أىل بيتي يموتوف جوعا فارحمهم يا رب كاغفر لهم

تنسهم، فهبط جبريل عليو السبلـ كقاؿ: يا محمد إف اهلل تعالى يقرأ عليك السبلـ كيقوؿ: قد 
استجبت دعاءؾ فيهم، كشكرت لهم كرضيت عنهم، كأقرأه: } ًإفَّ اأٍلىبٍػرىارى يىٍشرىبيوفى ًمٍن كىٍأسو 

ا كىافى لىكيٍم جىزىاءن  ٍعييكيٍم مىٍشكيورنا { ]اإلنساف: ...{ إلى قولو: } ًإفَّ ىىذى  [.22-5كىكىافى سى
 قاؿ الحاكم: اختصرتو في مواضع.

كركاه الحسن بن مهراف، عن مسلمة بن جابر، عن جعفر بن محمد كلو طرؽ عن مسلمة، كركاه 
 ركح بن عبد اهلل، عن جعفر الصادؽ، كركاه معاكية ابن عمار، عن جعفر الصادؽ.

حدثنا محمد بن إبراىيم بن زكريا الغطفاني، حدثنا أبو الحسن ىاشم فرات بن إبراىيم الكوفي: 
بن أحمد بن معاكية بمصر، عن محمد بن بحر، عن ركح بن عبداهلل، حدثني جعفر بن محمد، 
عن أبيو، عن جده قاؿ: مرض الحسن كالحسين عليهما السبلـ مرضا شديدا فعادىما محمد 

عمر لعلي عليو السبلـ: لو نذرت هلل نذرا كاجبا  صلى اهلل عليو كآلو كأبو بكر كعمر، فقاؿ
كساؽ الحديث بطولو...إلى قولو: فقاؿ جبريل: يا محمد أقرأه: } ًإفَّ اأٍلىبٍػرىارى يىٍشرىبيوفى ...{ إلى 

 آخر اآليات.
كفي الباب عن ابن عباس، كركاه جماعة عنو منهم مجاىد بن جبر، أخبرناه إسماعيل بن إبراىيم 

، أخبرنا عبد اهلل بن عمر بن أحمد الجوىرم بمر كسنة ست كستين، أخبرنا بن محمد الواعظ
( ، حدثنا القاسم بن بهراـ، عن 2(، حدثنا جميل بن يزيد الحنوجردم )1محمود بن داالؼ)

ليث بن أبي سليم، عن مجاىد، عن ابن عباس في قوؿ اهلل تعالى: } ييوفيوفى بًالنٍَّذًر { 
ن كالحسين عليهما السبلـ فعادىما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو [. قاؿ: مرض الحس7]اإلنساف:

 كآلو كسلم كعادىما عمـو العرب فقالوا:
__________ 



 ( في المطبوعة: ابن كاالف. كلعل الصواب: داالف.1)
 ( في المطبوعة: الحنوحردم، بحائين بينهما نوف ثم كاك. ) مؤلف ( .2)
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ك نذرا، فقاؿ علٌي: إف برئا صمت ثبلثة أياـ شكرا. فقالت يا أبا الحسن لو نذرت على كلدي
فاطمة كذلك. كقالت جارية لهم نوبية، يقاؿ لها: فضة كذلك. فألبس اهلل الغبلمين العافية 

كليس عند آؿ محمد قليل كال كثير، فانطلق علي عليو السبلـ إلى شمعوف الخيبرم فاستقرض 
فاطمة عليها السبلـ إلى صاع فطحنتو كخبزتو،  منو ثبلثة أصواع من شعير، فجاء بو فقامت

كصلى علي عليو السبلـ مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المغرب، ثم أتى المنزؿ فوضع 
الطعاـ بين يديو إذ أتاىم مسكين فأعطوه الطعاـ، فلما كاف يـو الثاني قامت إلى صاع فطحنتو 

ى اهلل عليو كآلو كسلم ثم أتى المنزؿ، كاختبزتو، كصلى علي عليو السبلـ مع رسوؿ اهلل صل
 فوضع الطعاـ بين يديو إذ أتاىم يتيم ... فساؽ الحديث بطولو أنا اختصرتو.

 قلت: يعني حذؼ بقيتو في اليتيم كاألسير.
قاؿ الحاكم: كركاه عن القاسم بن بهراـ جماعة، منهم: شعيب ابن كاقد، كمحمود بن حميد 

اء، حدثنيو أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب البصرم، كمحمد بن حمدكيو أبو رج
المفسر، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن 

الحسن الحافظ، حدثنا عبد اهلل بن عبد الوىاب الخوارزمي، حدثنا أحمد بن حماد المركزم، 
ليث، عن مجاىد، عن ابن حدثنا محبوب بن حميد البصرم، حدثنا القاسم بن بهراـ، عن 

 عباس.
 قاؿ الحاكم: كساقو بطولو إلى آخره أنا اختصرتو.

كحدثني أبو الحسن الماكردم، حدثني أبو الطيب الذىلي، حدثنا عبد اهلل بن محمد بن أحمد 
 بن نصر المقرئ، حدثنا عبد اهلل بن عبد الوىاب بو إال ما عٌبرت.

عة عن أحمد المركزم، كركاه عن ليث بن سليم كركاه جماعة عن أبي حامد بن الشرفي، كجما
جماعة كركاية القاسم، منهم: القعقاع بن عبد اهلل السعدم، كجرير بن عبد اهلل، أخبرناه أبو نصر 

( أبو حامد إمبلء ) كذا (، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الوراؽ، 1المفسر، عن عمي)
 حدثنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن الحسن بن

__________ 
 ( في المطبوعة: أخبرنا عمي أبو حامد أخبرنا أبو الحسن ... إلخ.1)
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( الترمذم، حدثنا أبو بكر بن يسار، عن يسار، عن سهل بن خاقاف، قاؿ: حدثنا 1مشير)
القعقاع بن عبد اهلل السعدم، عن ليث، عن مجاىد، عن ابن عباس، في قوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: 

 [.7النٍَّذًر { ]اإلنساف:} ييوفيوفى بً 
 قاؿ الحاكم: كساؽ الحديث بطولو أنا اختصرتو.

كركاه جماعة عن علي الوراؽ كذلك. انتهى كبلمو في ىذه الركاية الخالية عن الشعر 
 كاألسجاع.

ٍنسىاًف ?. فقاؿ ابن حجر  كذكرىا الزمخشرم في الكشاؼ في تفسير سورة ? ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً
جو الثعلبي من ركاية القاسم بن بهراـ، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاىد، عن في تخريجو: أخر 

 ابن عباس. انتهى المراد.
قاؿ الحاكم الحسكاني: كركاه حباف بن علي أبو علي العنزم، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن 

ابن عباس. كركاه الضحاؾ عن ابن عباس، كركاه ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس، كركاه 
بد اهلل بن المبارؾ، عن يعقوب بن القعقاع، عن مجاىد، عن ابن عباس. كركاه سعيد بن جبير ع

 عن ابن عباس.
 قلت: ىذا كلو في ركاية ابن عباس السابقة.

قاؿ الحاكم: محمد بن أحمد بن علي الهمداني، حدثني جعفر بن محمد العلوم، حدثنا 
صالح، عن ابن عباس، في قولو تعالى: } محمد بن محمد بن عبيد اهلل، عن الكلبي، عن أبي 

ـى عىلىى حيبًّْو ًمٍسًكيننا كىيىًتيمنا كىأىًسيرنا { ]اإلنساف: [. نزلت في علي كفاطمة عليها 8كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
السبلـ، أصبحا كعندىم ثبلثة أرغفة فأطغموا مسكينا كيتيما كأسيرا فباتوا جياعا، فنزلت فيهم 

 ىذه اآلية.
في تفسيره: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن ركح الطرسوسي، حدثنا محمد بن أبو النصر 

خالد العباسي، حدثنا إسحاؽ بن نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، في قولو تعالى: } كىييٍطًعميوفى 
ـى {. قاؿ: مرض الحسن كالحسين عليهما  الطَّعىا

__________ 
 ( كذا، كفي المطبوعة: ابن بشير. ) مؤلف (.1)
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السبلـ مرضا شديدا حتى عادىما جميع أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ككاف 
فيهم أبو بكر كعمر، فقاال: يا أبا الحسن لو نذرت هلل نذرا، فقاؿ علي: لئن عافا اهلل سبطي 

معتو نبيو محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم مما بهما من سقم ألصومٌن هلل نذرا ثبلثة أياـ، كس
فاطمة فقالت: هلل علي مثل ما ذكرتو، كسمعو الحسن كالحسين فقاال: يا أبو هلل علينا مثل الذم 

ذكرت، فأصبحا كقد عافاىما اهلل تعالى، فغدا علي عليو السبلـ إلى جار لو فقاؿ لو: أعطنا 
جزة من صوؼ تغزلها لك فاطمة، كأعطنا كراه ما شئت، فأعطاه جزة من صوؼ كثبلثة أصواع 
من شعير ... كذكر الحديث بطولو مع األشعار...إلى قولو: إذ ىبط جبريل عليو السبلـ فقاؿ: 

يا محمد يهنيك ما أنزؿ فيك كفي أىل بيتك } ًإفَّ اأٍلىبٍػرىارى يىٍشرىبيوفى ًمٍن كىٍأسو ... { إلى آخر 
ـ يبكي اآليات. فدعا النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليا كجعل يتلوىا كعلي عليو السبل

 كيقوؿ: الحمد هلل الذم خصنا بذلك.
 قاؿ الحاكم: أنا اختصرتو.

أخبرنا عقيل، أخبرنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عبيد اهلل، حدثنا أبو عمرك عثماف بن 
أحمد بن السماؾ ببغداد، حدثنا عبد اهلل بن ثابت المقرئ، حدثني أبي، عن الهذيل، عن 

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوؿ اهلل تعالى: } ًإفَّ مقاتل، عن األصبغ بن نباتة، 
اأٍلىبٍػرىارى يىٍشرىبيوفى ًمٍن كىٍأسو ... {. قاؿ: الصديقوف في إيمانهم: علي كفاطمة كالحسن كالحسين 
عليهم السبلـ، يشربوف في اآلخرة من كأس خمرا كاف مزاجها من عين تسمى: الكافور، ثم قد 

ي: علي كفاطمة كالحسن كالحسين صلوات اهلل تعالى عليهم، كذلك عبل كفشا، كعٌم نزلت ف
أنهما مًرضا مرىضا شديدا فعادىما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأبو بكر كعمر، فقاؿ يا 

 علي: أنذر أنت كفاطمة نذرا أف عافى اهلل كلديك أف تفي بو، كساقو بطولو.
ني كتابة، أخبرنا سليماف الطبراني، حدثنا بكر بن أخبرني أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبها

 سهل الدمياطي، أخبرنا عبد العزيز بن سعيد، عن موسى بن عبد
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ـى عىلىى حيبًّْو {  الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قولو: } كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
ليسقي نخبل بشيء من شعير ليلة حتى  [. كذلك أف علي بن أبي طالب أىجَّر نفسو8]اإلنساف:

أصبح، فلما أصبح كقبض الشعير طحن ثلثو كجعلوا منو شيئا ليأكلوه، يقاؿ لو: الخزيرة، فلما 
تم إنضاجو أتى مسكين فأخرجوا لو الطعاـ، ثم عمبل الثلث الثاني فلما تم إنضاجو أتى يتيم 

ى األسير من المشركين فسأؿ فسألو فأطعموه، ثم عمبل الثلث الثالث فلما تم إنضاجو أت



 فأطعموه، كطوكا يومهم ذلك.
أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوىرم قراءة عليو ببغداد من أصلو، حدثنا أبو عبد اهلل 
محمد بن عمراف بن موسى بن عبيد المرزباني قراءة عليو في شعباف سنة ] ثبلث مائة ك [ 

د بن عبيد الحافظ قراءة عليو في قطيعة إحدل كثمانين، أخبرنا أبو الحسن علي بن محم
جعفر، حدثني الحسين بن الحكم الحبرم، حدثنا الحسن بن حسين، حدثنا حباف بن علي، 

ـى عىلىى حيبًّْو ...{  عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قولو تعالى: } كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 طعم عشاءه كأفطر على القراح.[. اآليات نزلت في علي بن أبي طالب أ8]اإلنساف:

حدثونا عن أبي العباس المعقلي، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو معاكية، عن سفياف، عن 
[. قاؿ: 9سالم األفطس، عن مجاىد، في قولو تعالى: } ًإنَّمىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو اللًَّو { ]اإلنساف:

للًَّو { ، كلكن علمو اهلل من قلوبهم فأثنى بو عليهم لم يقولوا حين أطعموىم: } نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو ا
 ليرغب فيو راغب.

حدثني سعيد الحيرم، أخبرنا أبو الحسن بن مقسم المقرم، قاؿ: سمعت أبا إسحاؽ الزجاج 
ـى عىلىى حيبًّْو {. الهاء  تعود على الطعاـ،  -أم: الضمير  -يقوؿ في قولو: } كىييٍطًعميوفى الطَّعىا

الطعاـ على أشد ما تكوف حاجتهم إليو، كصفهم اهلل تعالى باألثرة على  المعنى: يطعموف
 أنفسهم. انتهى.
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كركاية الكلبي عن أبي صالح ذكرىا المخرج على الكشاؼ في تخريجو، فأفاد أنو أخرجو 
ًر الثعلبي أيضا من ركاية الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس في قولو تعالى: } ييوفيوفى بًالنَّذٍ 

[ . فذكر تمامو كزاد في أثنائو أشعارا لعلي كفاطمة، ثم قاؿ: كركاه ابن 7... { اآلية ]اإلنساف:
الجوزم في الموضوعات، من طريق أبي عبد اهلل السمرقندم، عن محمد بن كثير، عن األصبغ 

 بن نباتة قاؿ: مرض الحسن كالحسين ... فذكره بشعره كزيادة ألفاظ. انتهى المراد.
حاكم الحسكاني في شواىد التنزيل: كفي الباب عن زيد بن أرقم، ركاه فرات، عن قاؿ ال

(، أخبرناه أبو القاسم القرشي كالحاكم، قاال: أخبرنا 1سفياف، عن الكديمي فساكيتو ) كذا ()
أبو القاسم الماسرخسي، حدثنا أبو العباس محمدج بن يونس الكبليمي، حدثنا حماد بن عيسى 

نهاس بن فهم، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، قاؿ: كاف الجهني، حدثنا ال
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يشد على بطنو الحجر من الغرث فظل يوما صائما ليس 

عنده شيء، فأتى بيت فاطمة، كالحسن كالحسين يبكياف، فقاؿ: يا فاطمة أطعمي ابني. 



() كذا ( رسوؿ 2هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فألتقاىما )فقالت: ما في البيت إال بركة رسوؿ ا
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بريقو حتى شبعا كناما، كاقترضنا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم ثبلثة أقراص من شعير فلما أفطر كضعناىا بين يديو، فجاء سائل فقاؿ: أطعموني مما 
اهلل عليو كآلو كسلم: قم يا علي قم فأعطو. قاؿ: فأخذت  رزقكم اهلل. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى

قرصا فأعطيتو، ثم جاء ثاف فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: قم يا علي فأعطو، 
فقمت فأعطيتو، فجاء ثالث فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: قم يا علي فأعطو 

و كسلم طاكيا كبتنا طاكين، فلما أصبحنا أصبحنا فأعطيتو، كبات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآل
 مجهودين، كنزلت ىذه

__________ 
( يعني: أنو عبل في السند فساكل فراتا، كلكن ىذا مشكل ألف فراتا بينو كبين الكديمي راك 1)

 كاحد إف كاف ركاه عن سفياف بدكف كاسطة، كالحاكم ركاه بواسطة راكيين. ) مؤلف(.
 (.97)1/162فألعقهما.  ( في مناقب الكوفي:2)
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ـى عىلىى حيبًّْو ًمٍسًكيننا كىيىًتيمنا كىأىًسيرنا { ]اإلنساف:  [. الحديث بطولو.8اآلية } كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 قاؿ الحاكم: اختصرتو في مواضع. انتهى.

سبلـ، قلت: سياقو يفيد أف راكيو علي عليو السبلـ، فلعل زيد بن أرقم ركاه عن علي عليو ال
 فسقط ذكر علي عليو السبلـ في أكلو.

( بإسناده إلى ابن خزيمة، كأبي  54ك  53/ ص 2كحديث ابن عباس في فرائد السمطين ) ج 
سعد ) سعيد/نسخة ( محمد بن عبد اهلل بن حمداف، قاال: أنبأنا أبو حامد ] أحمد بن [ محمد 

رزمي، أنبأنا محمد بن حماد المركزم، بن الحسين الحافظ، أنبأنا عبد اهلل بن عبد الوىاب الخوا
أنبأنا محبوب بن حميد البصرم، كسألو ركح ابن عبادة عن ىذا الحديث، ثم رجع المؤلف 

البتداء سند آخر فأسنده إلى عبد اهلل بن عبد الوىاب، أنبانا أحمد بن حماد المركزم، أنبأنا 
ا القاسم بن بهراـ، عن محبوب بن حميد البصرم، كسألو ركح عن ىذا الحديث، قاؿ: حدثن

ليث، عن مجاىد، عن ابن عباس، في قولو عز كجل: } ييوفيوفى بًالنٍَّذًر كىيىخىافيوفى يػىٍومنا كىافى شىرُّهي 
[. قاؿ: مرض الحسن كالحسين فعادىما جدىما رسوؿ اهلل صلى اهلل 7ميٍستىًطيرنا { ]اإلنساف:

 عليو كآلو كسلم.
: فنزؿ جبرئيل عليو السبلـ فقاؿ: يا محمد خذىا ىنأؾ قلت: فأتم الحديث بطولو، كفي آخره



ٍنسىاًف ...{ إلى قولو: } ًإنَّمىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو اللًَّو  اهلل في أىل بيتك، فقرأ عليو } ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً
ق لسند [ إلى آخر السورة. كالسند مواف9ػ1الى نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىاءن كىالى شيكيورنا ...{ ]اإلنساف:

 الحسكاني األكؿ من أسانيده إلى ابن عباس كالثاني.
(: كقد ركاه أبو إسحاؽ  54/ ص 2قاؿ المحقق المحمودم في حاشية فرائد السمطين ) ج 

أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعلبي بطريقين عن ابن عباس قاؿ: أخبرني الشيخ أبو محمد 
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحسن بن أحمد بن محمد الشيباني العدؿ، أخبرني 

 الشرقي، حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب
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الخوارزمي ابن عم األحنف بن قيس، حدثني أحمد بن حماد المركزم، حدثني محمود بن 
حميد البصرم، كسألو عن ىذا الحديث ركح بن عبادة، حدثني القاسم بن بهراـ، عن ليث، عن 

 د، عن ابن عباس.مجاى
كأخبرنا أيضا عبد اهلل بن حامد، أخبرني أحمد بن عبد اهلل المزني، حدثني أبو الحسن محمد 

بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهراف الباىلي بالبصرة، حدثني أبو مسعود عبد الرحمن بن فهر 
بي بن ىبلؿ، حدثني القاسم بن يحيى، عن أبي علي المقرئ، عن محمد بن السائب، عن أ

 صالح، عن ابن عباس.
/ ط 188( من مناقب الخوارزمي ) ص 17في الفصل ) -أم عن ابن عباس  -كركاه عنو 

 الغرم (. انتهى المراد.
فقد قوم الحديث بتعدد أسانيده، كظهر بطبلف حكم ابن الجوزم عليو بالوضع، كباهلل التوفيق 

(1.) 
__________ 

في مناقبو: حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن حمدكيو  ( أقوؿ: كأخرجو محمد بن سليماف الكوفي1)
البغبلني قاؿ: حدثنا محمد بن يونس الكديمي قاؿ: حدثنا حماد بن عيسى الجهني قاؿ: 

حدثنا النهاس بن قيهم، عن القاسم بن عوؼ الشيباني، عن زيد بن أرقم قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 
فظل يومان صائمان ليس عنده شيء، صلى اهلل عليو كآلو كسلم يشد الحجر على بطنو بالغرث 

فأتى فاطمة كالحسن كالحسين يقوالف: يا أبانا قل ألٌمنا تطعمنا. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم: فاطمة أطعمي ابني. قالت: ما في منزلي إال بركة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

ريقو حتى شبعا كركيا كناما، كاستقرضا كسلم. فألقاىما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ب



لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثبلثة أقراص من شعير فلما أفطر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم كعاىا بين يديو فجاء سائل فقاؿ: يا أىل بيت النبوة كمعدف الرسالة إني مسكين 

الجنة. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو  أطعموني مما رزقكم اهلل أطعمكم اهلل غدان من موائد
كسلم: يا فاطمة قد جاءؾ المسكين كلو حنين ثم يا علي فأطعمو. قاؿ علي: فأخذت قرصا 

فأطعمتو كرجعت كقد حبس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يده عن تناكؿ الطعاـ، فجاء 
وني مما رزقكم اهلل أطعمكم اهلل الثاني فقاؿ: يا أىل بيت النبوة كمعدف الرسالة إني يتيم أطعم

غدا على موائد الجنة. فقاؿ النبي لفاطمة: يا فاطمة قد جاءؾ اليتيم كلو حنين ثم يا علي 
فأطعمو. فأخذ علي قرصا فأطعمو، قاؿ علي: فرجعت كقد حبس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

إني أسير أطعموني مما رزقكم كسلم يده، فجاء الثالث فقاؿ: يا أىل بيت النبوة كمعدف الرسالة 
اهلل أطعمكم اهلل غدا على موائد الجنة فإني أسير. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

لفاطمة: يا فاطمة ابنة محمد قد جاءؾ األسير كلو حنين ثم يا علي فأطعمو. قاؿ علي: فأخذت 
ين كنزلت ىذه اآلية: } قرصا فأطعمتو، ثم قاؿ علي: فبتنا طاكين فلما أصبحنا أصبحنا مجهود

كيطعموف الطعاـ على حبو مسكينا كيتيما كأسيرا {، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم لي: 
يا علي إلى من نصير. فقلت: ما ىو إال أبو بكر الصديق قاؿ: فانطلقنا نريد أبا بكر فاستقبلنا 

قاؿ: الجوع يا رسوؿ اهلل.  في الطريق، فقاؿ رسوؿ اهلل: يا أبا بكر ما أخرجك في ىذا الوقت.
قاؿ: شريكنا في الخير، ثم قاؿ: فإلى من نصير. قاؿ: ما ىو إال عمر، فانطلقنا نريد عمر 

فاستقبلنا في الطريق، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ما أخرجك في ىذا الوقت 
: إلى من نصير. قاؿ: من بيتك. قاؿ: الجوع يا رسوؿ اهلل. قاؿ: شريكنا في الجوع، ثم قاؿ

ممرت بدار المقداد بن األسود فرأيت فيها دخانان، قاؿ: انطلقوا بنا إليو، قاؿ: فأتوا باب 
المقداد بن األسود فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألبي بكر: تقدـ، فتقدـ فدؽ الباب 

جبو أحد، فقاؿ النبي فلم يجبو أحد، ثم قاؿ النبي لعمر: تقدـ، فتقدـ فدؽ الباب ثبلثا فلم ي
لعلي: يا علي تقدـ، فتقدـ علي فدؽ الباب ثبلثا فلم يجبو أحد. فتقدـ النبي صلى اهلل عليو 

كآلو كسلم فقاؿ: أبا األسود أخرج إلى أصحابك. قاؿ: فتكلمت المرأة من داخل الدار، 
د كىو فقالت: ال صبر كاهلل عن رسوؿ اهلل إف خرجت إليو كإال خرجت إليو. فخرج المقدا

مذعور كقاؿ: بأبي كأمي يا رسوؿ اهلل، كمنت أحب أف تأتي أنت كأصحابك كعندم شيء ككاف 
عندم شيء ففرقتو على الجيراف. فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أحسنت، 

أكصاني جبريل بالجار حتى حسبت أنو يورثو، كقاؿ زيد: إنو لسمعو فقاؿ النبي صلى اهلل عليو 
سلم: يا أبا بكر إلى من نصير. قاؿ: ما ىو إؿ أبو الهيثم ابن التيهاف. فقاؿ: الرأم رأيك كآلو ك 

يا صديق. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: انطلقوا بنا إليو، قاؿ: فانطلقنا إلى أبي الهيثم 
 فدخلنا عليو فقاؿ: بأبي كأمي ما جاء برسوؿ اهلل كأصحابو، كنت أحب أف يأتيني رسوؿ اهلل



كأصحابو كعندم شيء، كاف عندم شيء ففرقتو على الجيراف. فقاؿ النبي: أحسن، أكصاني 
جبريل بالجار حتى خشيت أف يورثو. ثم نظر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى نخلة في 

جانب الدار فقاؿ: يا أبا الهيثم أتأذف لي فيها. قاؿ: يا رسوؿ اهلل إنها نخلة فحل لم تحمل قط 
إياىا. فقاؿ النبي: إف اهلل تبارؾ كتعالى جاعل فيها خيرا كثيران، ثم قاؿ النبي لعلي: يا شأنك ك 

علي ائتني بقدح ماء، فأتاه علي بقدح من ماء فشربو النبي ثم مجو ثم رشو على النخلة فتدلت 
أعذاقا من بسر كرطب ما شئنا، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ابدؤا بالخيرات. قاؿ: 

أكلنا كشربنا حتى شبعنا كركينا، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ىذا النعيم الذم ف
 تسألوف عنو يـو القيامة. ثم قاؿ لعلي: تزكد لمن كراءؾ لفاطمة كالحسن كالحسين.

 قاؿ زيد بن أرقم: فكنا نسميها نخلة الخيرات.
دثنا أبو محمد عبد اهلل بن كقاؿ محمد بن سليماف: حدثنا محمد بن سليماف البستي قاؿ: ح

يونس الكديمي قاؿ: حدثنا حماد بن عيسى الجهني قاؿ: حدثنا النهاس بن قهم، عن القاسم 
بن عوؼ الشيباني عن زيد بن أرقم قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يشد الحجر 

لحسين صلوات على بطنو من الغرث فظل يوما صائما ليس عنده شيء فأتى فاطمة كالحسن كا
اهلل عليهم يبيكاف فلما أف نظرا إليو تسلقا على منكبيو كىما يقوالف: يا أبانا قل ألمنا تطعمنا. 
قل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا فاطمة أطعمي ابني. قالت: ما في منزلي إال بركة 

 ا كركيا كناما.رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فألعقهما رسوؿ اهلل بريقو حتى شبع
كاستقرضا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثبلثة أقراص من شعير فلما أفطر رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم كضعاىا بين يديو فجاء السائل فقاؿ: يا ألو بيت النبوة كمعدف 
النبي صلى الرسالة إني مسكين أطعموني مما رزقكم اهلل أطعمكم اهلل على موائد الجنة. فقاؿ 

اهلل عليو كآلو كسلم: يا فاطمة قد جاءؾ المسكين كلو حنين يا علي فأطعمو. قاؿ علي صلوات 
اهلل عليو: فأخذت قرصا فأطعمتو كرجعت كقد حبس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يده، 

 أطعمكم فجاء الثاني فقاؿ: يا أىل بيت النبوة كمعدف الرسالة أنا يتيم أطعموني مما رزقكم اهلل
اهلل غدا على موائد الجنة. فقاؿ النبي لفاطمة: قد جاءؾ اليتيم كلو حنين ثم يا علي فأطعمو. 
فأخذ علي قرصا فأطعمو، قاؿ علي: فرجعت كقد حبس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

مما رزق كم اهلل يده. فجاء الثالث فقاؿ: يا أىل بيت النبوة كمعدف الرسالة إني أسير أطعموني و
أطعمكم اهلل غدا على موائد الجنة فإني أسير. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا فاطمة 
بنت محمد قد جاءؾ األسير كلو حنين ثم يا علي فأطعمو. قاؿ علي: فأخذت قرصا فأطعمتو، 

و قاؿ علي: فبتنا طاكين فلما أصبحنا مجهودين نزلت ىذه اآلية: } كيطعموف الطعاـ على حب
 [.8مسكينا كيتيما كأسيرا { ]اإلنساف:

كقاؿ محمد بن سليماف: حدثنا أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد الهمداني، حدثنا أبو نعيم 



محمد بن يحيى الخزاعي قاؿ: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين القرشي قاؿ: حدثنا فطر بن 
 خليفة عمن حدثو قاؿ: مرض الحسن كالحسين عليهما السبلـ.

بو حمد: كأخبرنا عبد الوىاب بن أحمد البصرم، عن شعبيب بن كاقد قاؿ: حدثنا القاسم قاؿ أ
بن مهراف، عن الليث بن أبي سليم، عن مجاىد، عن ابن عباس قاؿ: مرض الحسن كالحسين 

فعادىما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمعو أبو بكر كعمر، فقاؿ عمر: يا أبا الحسن لو 
نذرا إف اهلل عافاىما. فقاؿ علي: إف عافى اهلل كلدم أصـو ثبلثة أياـ شكران هلل. نذرت في ابنيك 

. ككذلك قالت جاريتهم فضة. فألبسهما اهلل  ككذلك قالت فاطمة، فقاؿ الصبياف: كنحن نصـو
العافية كأصبحوا صياما كليس عندىم طعاـ، فانطلق علي إلى جار لو من اليهود يقاؿ لو: 

فقاؿ لو: ىل لك أف تعطيني جٌزة من صوؼ يغزلها لك ابنة محمد  شمعوف يعالج الصوؼ،
صلى اهلل عليو كآلو كسلم بثبلثة أصواع من شعير، فقاؿ: نعم فأعطاه، فجاء بالشعير كالصوؼ 
فأخبر فاطمة فقبلت كأطاعت كسلمت كرضيت، ثم عمدت فغزلت الصوؼ ثم أخذت ما جاء 

خمسة أقراص لكل كاحد منهم قرصا، كصلى بو علي من الشعير فطحنتو كعجنتو كخبرت منو 
علي مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المغرب ثم أتى منزلو بعد ما صلى المغرب، فوضع 

الخواف كجلس خمستهم فأكؿ لقمة كرسها علي إذ ىو بمسكين قد كقف بالباب فقاؿ: السبلـ 
مما تأكلوف أطعمكم اهلل  عليكم يا أىل بيت النبوة أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني

 على موائد الجنة. فوضع علي اللقمة من يده ثم قاؿ:
 

 فاطم ذات المجد كاليقين ... يا بنت خير الناس أجمعين
 أما ترين البائس المسكين ... يشكو إلينا جائع حزين

 كل امرئ بكسبو رىين ... من يفعل الخير يقف سمين
 الضنين موعده في جنة رىين ... حٌرمها اهلل على

 كصاحب البخل يقف حزين ... تهوم بو النيراف إلى سٌجين
 

 ثم أقبلت فاطمة رحمة اهلل عليها كىي تقوؿ:
 

 أمرؾ سمع يا ابن عمي طاعة ... ما بي من اللـؤ كال ضراعة
 غذيت بالبر كبالبراعة ... أرجو إذا أشبعت من مجاعة

 أف ألحق األحباب كالجماعة ... كأدخل الجنة في شفاعة
 

ثم عمدت إلى ما على الخواف فدفعتو إلى المسكين كباتوا جياعان كأصبحوا صياما كلم يذكقوا 



 إال الماء القراح.
ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوؼ فغزلتو، ثم أخذت صاعا فطحنتو كعجنتو كخبزت منو 

ثم خمسة أقرصة، لكل كاحد قرص، كصلى علي المغرب مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
أتى منزلو، فلما كضع الخواف بين يديو كجلس خمستهم، فأكؿ لقمة كسرىا علي إذا يتيم من 

يتامي المسلمين فدؽ الباب فقاؿ: السبلـ عليكم يا أىل بيت محمد أنا يتيم من يتامي 
 المسلمين أطعموني مما تأكلوف أطعمكم اهلل على موائد الجنة. فوضع علي اللقمة ثم قاؿ:

 
 يد الكريم ... بنت نبي ليس بالزنيمفاطم بنت الس

 قد جاءؾ اهلل بذا اليتيم ... من يرحم اليـو يكن رحيم
 موعده في جنة النعيم ... حرمها على الليم

 كصاحب البخل يقف ذميم ... تهوم بو النيراف إلى الجحيم
 

 شرابو الصديد كالحميم
 فأقبلت فاطمة رحمة اهلل عليها تقوؿ:

 
 ... أمسوا جياعا كىم أشباليأنا سأعطيو كال أبالي 

 
 زاد شعيب في حديثو على حديث فطر بن خليفة:

 
 أصغرىما يقتل في القتاؿ ... في كرببل يقتل باغتياؿ
 للقاتل الويل مع الوباؿ ... تهوم بو النار إلى سفاؿ

 
 كبولو زادت على الكباؿ

لم يذكقوا إال الماء  ثم عمدت فاطمة إلى األقراص فأعطتو جميع ما على الخواف كباتوا جياعا
 القراح كأصبحوا صيامان.

كعمدت فاطمة كغزلت الثلث الباقي كطحنت الصاع الباقي كعجنتو كخبزتو خمسة أقرصة لكل 
كاحد منهم قرص، كصلى علي رضي اهلل عنو مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المغرب ثم 

سرىا علي إذ ىو بأسير من أتى منزلو، فقربت إليو الخواف كجلس خمستهم، فأكؿ لقمة ك
أسارل المشركين قد كقف بالباب فقاؿ: السبلـ عليكم يا أىل بيت محمد تأسركنا كتشٌدكنا كال 

 تطعمونا، فوضع علي اللقمة من يده ثم قاؿ:



 
 فاطم يا بنت النبي أحمد ... بنت نبي سٌيد مسٌود

 قد جاءؾ األسير ليس يهتدم ... مكٌبل في غٌلو مقٌيد
 الجوع قد تمرد ... من يطعم اليـو يجده في غديشكو إلينا 

 عند العلٌي الواحد الموٌحد ... ما يزرع الزراع سوؼ يحصد
 

 أعطيو كيبل تجعليو أنكد
 فأقبلت فاطمة رحمها اهلل تقوؿ:

 
 لم يبق مما كاف غير صاع ... قد دبرت كٌفي مع الذراع

 شببلم كاهلل ىما جياع ... يا رب ال تتركهما ضياع
 للخير ذك اصطناع ... عبل الذراعين طويل الباعأبوىما 

 كما علي رأسي من قناعي ... إال عباء نسجها ضياع
 

 ثم عمدكا إلى ما على الخواف فأعطوه كباتوا جياعا.
 قاؿ فطر في حديثو: فأنزؿ اهلل: } كيطعموف الطعاـ على حبو مسكينا كيتيما كأسيرا {.

بالحسن كالحسين نحو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كزاد شعيب بن كاقد في حديثو: كأقبل علي 
كآلو كسلم كىما يرتعشاف كالفراخ من شدة الجوع، فلما بصر بهم رسوؿ اهلل قاؿ: يا أبا الحسن 

ما يسٌرني ما أرل بكم، انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة، فانطلقوا إليها كىي في محرابها قد لصق 
لما رآىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بطنها بظهرىا من شدة الجوع كغارت عيناىا، ف

ضمها إليو كقاؿ: أنتم منذ ثبلث فيما أرل كأنا غافل عنكم؟ فهبط جبرئيل عليو السبلـ بهذه 
اآليات: } إف األبرار يشربوف من كأس كاف مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد اهلل يفجركنها 

 عليو كآلو كسلم يفجر إلى دكر األنبياء تفجيرا {. قاؿ: ىي عين في دار النبي صلى اهلل
 كالمؤمنين.

} يوفوف بالنذر كيخافوف يومان كاف شره مستطيرا {، يعني بقولو: } يوفوف ... { عليا كفاطمة 
كالحسن كالحسين كجاريتهم، كمعني قولو: } كيخافوف يوما كاف شره مستطيرا { يقوؿ: عابسان  

 كلوحان.
نا كيتيما كأسيرا { كيقولوف إذا أطعموىم: } إنما نطعمكم } كيطعموف الطعاـ على حبو مسكي

لوجو اهلل ال نريد منكم جزائان { تكافونا بو } كال شكورا { تثنوف بو علينا، كلكنا إنا إنما 
أعطيناكم لوجو اهلل كطلب ثوابو، قاؿ اهلل: } فوقاىم اهلل شر ذلك اليـو كلقاىم نضرة { في 



كجزاىم بما صبركا جنة { يسكنونها } كحريرا { يفترشونو  الوجوه } كسركرا { في القلوب }
كيلبسونو } متكئين فيها على األرائك { كاألريكة: السرير عليها حجلة } ال يركف فيها شمسا 
كال زمهريرا {. قاؿ ابن عباس: بينا أىل الجنة في الجنة إذ رأكا عين الشمس قد أشرقت لها 

قلت في كتابك: } كال يركف فيها شمسا {، فيرسل اهلل  الجناف، فيقوؿ أىل الجنة: يا رب إنك
عز كجل جبرئيل إليهم فيقوؿ: ليس ىذه شمسان كلكن فاطمة كعلي ضحكا فأشرقت الجنة من 

 نور ضحكهما، كنزلت } ىل أتى ... إلى قولو: ككاف سعيكم مشكورا {.
 محمد بن زكريا كقاؿ محمد بن سليماف: حدثنا عبيد اهلل بن محمد قاؿ: حدثنا أبو عبد اهلل

البصرم قاؿ: حدثنا الحسن بن مهراف قاؿ: حدثنا مسلمة بن حامد، عن جعفر بن محمد، عن 
أبيو قاؿ: كحدثني شعيب بن كاقد أبو مدين المزني قاؿ: حدثنا القاسم بن مهراف، عن ليث، 

 عن مجاىد، عن ابن عباس قاؿ: كحدثنا يعقوب بن جعفر بن سليماف، عن أبيو، عن جده، عن
أبيو علي بن عبد اهلل بن عباس، عن ابن عباس في قولو تعالى: } يوفوف بالنذر { قاؿ: مرض 

 الحسن كالحسين ... كساؽ الحديث مثل الحديث األكؿ.
قاؿ أبو جعفر محمد بن سليماف: الشعر الذم في الحديث في قوافيو لحن، كلم يكن أمير 

أخرج النحو كفٌرعو ألبي األسود الدؤلي،   المؤمنين صلوات اهلل عليو يلحن، ألنو كاف أكؿ من
كذلك جاء في الحديث الثابت، ككاف صلوات اهلل عليو فصيحان من أفصح العرب بعد رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فبل يخلو ىذا الشعر من أف يكوف أفسده الركاة كالكيٌتاب إال أف 
عر مقيدا لم تنظر إلى قوافيو، خفضا كانت يكن قالو علي شعران مقٌيدا، ألف العرب إذا قالت الش

أك نصبا، كما ركم عن النابغة الذبياف كغيره من الشعراء األكائل أنو قاؿ شعران مقيدان في ىذه 
 األبيات:

 
 قلت لمسعود على نأيو ... كنحن بالرملة من عالج

 أفرغ على أىلك من دٌرىا ... كاستخرجٌن اللبن الوالج
 ... إنك ال تدم من الناتجال يكسع الشوؿ بأعنادىا 

 
كقاؿ محمد بن سليماف: ىذه األبيات قوافيها قواؼو مختلة مختلفة، إحداىا خفض كاآلخر 

نصب كالثالث رفع، كقد قالها حكيم من حكماء الشعراء كىي عند العرب جائزة، لٌما كانت في 
كم فهو من جهة شعر مقيد، فإف كاف أمير المؤمنين كـر اهلل كجهو قاؿ ىذا الشعر على ما ر 

 الشعر المقيد. كأما ما كاف من الفساد كاإلنكسار فهو من جهة الركاة كفساد ما رككا.
كقاؿ محمد بن سليماف: حدثنا غير كاحد عن عبد اهلل بن محمد الكشورم قاؿ: أخبرنا محمد 

بن يوسف الحذاقي قاؿ: أخبرنا عبد الرزاؽ قاؿ: أخبرنا الثورم، عن سالم األفطس، عن 



د في قولو تعالى: } إنما نطعمكم لوجو اهلل ال نريد منكم جزاءان كال شكورا {، قاؿ: لم مجاى
يقلو القـو الذين أطعموا المسكين كاليتيم كاألسير، كلكن علمو اهلل فأثنى بو عليهم. المناقب 

1 /58 - 62 ،162 - 164 ،177 - 185. 
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 [ حديث: )) تصدؽ علي بخاتمو كىو راكع ... ((] 
عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ: )) خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ( : 175قاؿ مقبل) ص 

كآلو كسلم إلى المسجد كالناس يصلوف بين راكع كساجد، كقائم كقاعد، كإذا مسكين يسأؿ 
فدخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: أعطاؾ أحد شيئا. قاؿ: نعم. قاؿ: من؟ قاؿ: 

ل القائم. قاؿ: على أم حاؿ أنطاكو؟ قاؿ: كىو راكع. قاؿ: كذلك علي بن أبي ذلك الرج
طالب. قاؿ: فكبر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقاؿ: } كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىالًَّذينى 

 .[ (( )كذا( موضوع56آمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى اللًَّو ىيمي اٍلغىالًبيوفى { ]المائدة:
 قاؿ ابن كثير: ىذا إسناد ال يفرح بو.

قلت: ألف فيو محمد بن السائب كىو متركؾ، ثم قاؿ رحمو اهلل: ثم ركاه ابن مردكيو من حديث 
علي بن أبي طالب نفسو، كعمار بن ياسر، كأبي رافع، كليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف 

 أسانيدىا كجهالة رجالها.
كايات كثيرة متظاىرة في إثبات نزكؿ اآلية في علي عليو السبلـ، : أف الر كالجواب كباهلل التوفيق

 إما مع ذكر القصة في التصدؽ بالخاتم، كإما بدكنها.
( عن ابن أبي حاتم أنو قاؿ: حدثنا أبو سعيد  129/ ص 3كقد ذكر ابن كثير في تفسيره ) ج 

ضرمي، عن سلمة األشج، حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم األحوؿ، حدثنا موسى بن قيس الح
بن كهيل قاؿ: تصدؽ علي بخاتمو كىو راكع، فنزلت: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا 

ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة:  [.55الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى

(1/369) 

 

عبد العزيز، حدثنا غالب بن عبيد اهلل، سمعت مجاىدا  كقاؿ ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا
[. نزلت في علي بن أبي 55يقوؿ في قولو: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ...{ اآلية ]المائدة:

 طالب، تصدؽ كىو راكع.



ا كقاؿ عبد الرزاؽ: حدثنا عبد الوىاب بن مجاىد، عن أبيو، عن ابن عباس، في قولو: } ًإنَّمى 
 [ نزلت في علي بن أبي طالب.55كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ...{ اآلية ]المائدة:

 قاؿ ابن كثير: عبد الوىاب بن مجاىد ال يحتج بو.
كركل ابن مردكيو من طريق سفياف الثورم، عن أبي سناف، عن الضحاؾ، عن ابن عباس قاؿ:  

فأعطاه خاتمو، فنزلت: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي  كاف علي بن أبي طالب قائما يصلي فمر سائل كىو راكع
 [.55اللَّوي كىرىسيوليوي ...{ اآلية ]المائدة:

قاؿ ابن كثير: الضحاؾ لم يلق ابن عباس، كركل ابن مردكيو أيضا من طريق محمد بن السائب 
الكلبي كىو متركؾ، عن أبي صالح، عن ابن عباس قاؿ: خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

م إلى المسجد كالناس يصلوف، بين راكع كساجد، كقائم كقاعد، كإذا بمسكين يسأؿ كسل
فدخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: أعطاؾ أحد شيئا. قاؿ: نعم. قاؿ: من؟ قاؿ: 

ذاؾ الرجل القائم. قاؿ: على أم حاؿ أعطاكو. قاؿ: كىو راكع. قاؿ: كذلك علي بن أبي 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عند ذلك كىو يقوؿ: } كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اللَّوى  طالب. قاؿ: فكبر رسوؿ

 [.56كىرىسيولىوي كىالًَّذينى آمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى اللًَّو ىيمي اٍلغىالًبيوفى { ]المائدة:
قاؿ ابن كثير: كىذا إسناد ال يفرح بو، ثم ركاه ابن مردكيو من حديث علي بن أبي طالب نفسو، 

 بن ياسر، كأبي رافع. كعمار
 قاؿ ابن كثير: كليس يصح شيء منها بالكلية، لضعف أسانيدىا كجهالة رجالها.
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[. 55كفي تفسير ابن جرير، عن ذكر قوؿ اهلل تعالى: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي { ]المائدة:
ثنا أسباط عن السدم، قاؿ:  حدثنا محمد بن الحسين، قاؿ: حدثنا أحمد بن المفضل، قاؿ:

ةى  ثم أخبرىم بمن يتوالىم فقاؿ: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى
[.. ىؤالء جميع المؤمنين، كلكن علي بن أبي طالب 55كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة:

 سائل كىو راكع في المسجد فأعطاه خاتمو.مٌر بو 
ثم قاؿ: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي، قاؿ: حدثنا أيوب بن سويد، قاؿ: حدثنا عتبة بن 

[. قاؿ علي بن 55أبي حكيم في ىذه اآلية } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:
 أبي طالب.

ث، قاؿ: ثنا عبد العزيز، قاؿ: ثنا غالب بن عبيد اهلل، قاؿ: سمعت مجاىدا يقوؿ حدثني الحار 
[. اآلية نزلت في علي 55في قولو تعالى: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:



 بن أبي طالب، تصدؽ كىو راكع. انتهى.
 لق ابن عباس. قلنا: ىذا غير مسٌلم.قاؿ ابن كثير في تفسيره: الضحاؾ لم ي

قاؿ ابن حجر في تهذيب التهذيب: قاؿ أبو جناب الكلبي، عن الضحاؾ، جاكرت ابن عباس 
 سبع سنين. انتهى.

كأما من قاؿ: لم يلق ابن عباس، فلعلهم اغتركا بقوؿ عبد الملك بن ميسرة الٌزرٌاد، ذلك كعبد 
 اف كوفيا.الرحمن الزراد متهم بمذىب العثمانية، كإف ك

( في باب الحرير للنساء، حدثنا سليماف بن  46/ ص 7كقد أخرج البخارم في صحيحو ) ج 
حرب، حدثنا شعبة )ح(، كحدثني محمد بن بشارف حدثنا غندرف حدثنا شعبة، عن عبد الملك 
بن ميسرةف عن زيد بن كىبن عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو قاؿ: كساني النبي صلى اهلل 

آلو كسلم حذلة ًسيػىرىاء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في كجهو، فشققتها بين نسائي. عليو ك 
 انتهى.
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كىذه ركاية منكرة، ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال يغضب إف لم يكن قد بٌين لعلي 
فبل يخالفو  عليو السبلـ تحريم الحرير على الرجاؿ، كإذا كاف قد بٌين تحريمو لعلي عليو السبلـ

علي عليو السبلـ مخالفة تغضبو، كإف كاف عرضت لو شبهة ألجل إعطائو الٌحلة، فهو ال 
يخالف الدليل ألجل الشبهة، دكف أف يسأؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ألف عليا عليو 

السبلـ لم يكن مغفبل، بل كاف فطنا ذكيا فهما، كقد أقر بذلك مقبل حيث قاؿ في الطليعة ) 
(: كلسنا نحسد أمير المؤمنين على ما أعطاه اهلل من النظر الثاقب، كالرأم الصائب،  152ص 

كالفهم الصحيح، كال كاف علي عليو السبلـ قليل الورع فيترؾ الدليل كيعتمد الشبهة إتباعا 
للهول. فظهر أنهم رككا ىذا الحديث لغرض الحط من جانب علي عليو السبلـ كتنقيص قدره، 

ح في ىذه الركاية، فعبد الملك الراكم لو متهم بالميل إلى النواصب، كنصرة كىذا كاض
 مذاىبهم بالكذب.

( قاؿ:  409/ ص 12كأخرج الخطيب في تاريخو في ترجمة القاسم بن سبلـ أبي عبيد ) ج 
أخبرني أبو القاسم عبيد اهلل بن أحمد الصيرفي، كأبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد 

عبيد اهلل: حدثنا، كقاؿ اآلخر: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز، حدثنا أبو بكر  القرشي، قاؿ
محمد بن ىاركف بن حميد المجدر إمبلء، حدثنا أبو الحسن بن الفافا، قاؿ: حدثني أبو حامد 

الصاغاني قاؿ: سمعت أبا عبيد القاسم بن سبلـ يقوؿ: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما 



قطاف كىو يقوؿ: أبو بكر كعمر ) كعلي ( فقلت: معي شاىداف من أىل الجنة. أتيت يحيى ال
بدر يشهداف أف عثماف أفضل من علي، قاؿ: بمن؟ قلت: أنت، حدثتنا عن شعبة، عن عبد 
الملك بن ميسرة، عن النزاؿ بن سبرة، قاؿ: خطبنا عبد اهلل بن مسعود فقاؿ: أميرنا خير من 

 بقي كلم نأؿ. انتهى المراد.
وم التهمة في عبد الملك إف أراد باألمير عثماف، كما اعتقد أبو عبيد القاسم بن فبهذا يق

سبلـ، كإذا كاف ذلك معناىا فهي باطلة، ألف ابن مسعود لو خطب بها الشتهرت كنشرتها 
 العثمانية، كصارت تركل من طريق الحاضرين للخطبة أك كثير
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اعي العثمانية إلى نقلها كمع قوة شوكتهم، فظهر أنها منهم، كلما تفرد بها راك كاحد مع توفر دك 
 مكذكبة إف كاف معناىا عثماف.

 286/ ص 1كقد اتهم عبد الملك شعبة في ركاية ركاىا عبد الملك كما في مسند أحمد ) ج 
(، حدثنا عبد اهلل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن 

مجاىد، عن رافع بن خديج، قاؿ: خرج إلينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو طاككس، كعطاء، ك 
كسلم فنهانا عن أمر كاف لنا نافعا ... إلى إف قاؿ: قاؿ شعبة: ككاف عبد الملك يجمع ىؤالء، 
طاككسا كعطاء كمجاىدا، ككاف الذم يحدث عنو مجاىد، قاؿ شعبة: كأنو صاحب الحديث. 

 انتهى.
بة لم يصدقو في ركاية ىذا الحديث عن عطاء كطاككس، كرأل أف الذم قلت: معنى ىذا أف شع

ركاه ىو مجاىد فقط. كىذا دليل على ضعفو عند شعبة كإف كاف يركم عنو، كلو كقع لبعض 
الشيعة مثل ىذه الكلمة من شعبة لجرحو العثمانية بها كشاعت بينهم، كجعلوىا في ترجمتو 

ي يزيد بن أبي زياد لما قاؿ فيو شعبة: كاف رفاعا، كاتخذكىا دليبل على ضعفو، كما فعلوا ف
فصاركا يوردكنها في ترجمتو لغرض جرحو أك تضعيفو المطلق، ال لغرض بياف أنو إذا خالفو راك 

 آخر ثقة في حديث كقفو.
أف الراجح الوقف عند شعبة كما مر، كذلك ضعف نسبي ال يدؿ على الضعف المطلق، كلكن 

عبة كجعلوىا في ترجمتو لجرحو، بإيهاـ أنو يتعمد الكذب، أك خصـو يزيد استغلوا كلمة ش
 تضعيفو عند من يتكل على كبلمهم من المقلدين.

أما عبد الملك بن ميسرة، فلم يذكركا كلمة شعبة فيو ىذه في ترجمتو، بل أعرضوا عنها كأنها 
 لم تكن.



مات سنة اثنتين كمائة ىذا كأما الضحاؾ ففي ترجمتو في التاريخ الكبير للبخارم، أف الضحاؾ 
في ركاية، كسنة خمس كمائة في ركاية، كأنو قاؿ: كنت ابن ثمانين جلدا غٌرا، فتحصل من ذلك 
أنو كلد قريبا من كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كفي تاريخ كفاة ابن عباس في القوؿ 

 المرجح أنو توفي سنة ثماف كستين، فلو لم
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لد إال بعد كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بخمس عشرة سنة، أم: يكن الضحاؾ ك 
سنة خمس كعشرين، لكاف قد أدرؾ من زماف ابن عباس ثبلثا كأربعين سنة، كابن عباس يكوف 

بالحرمين مظنة أف يلقاه لو لم يكن إال في الحج، مع أنو قد قاؿ في تهذيب التهذيب في 
س سبع سنين، كفيو عن ابن حباف أنو قاؿ: كركاية أبي إسحاؽ ترجمة الضحاؾ: جاكرت ابن عبا

 عن الضحاؾ قلت البن عباس: كىىم من شريك. انتهى.
كدعول أنو كىىم، كمدافعتهم لما يدؿ على سماعو من ابن عباس، ال يظهر لو كجو إال ركاية عبد 

مو فيو، فقد الملك بن ميسرة، كىي مردكدة، كمما يدؿ على أنو متهم في الضحاؾ اختبلؼ كبل
ركل عنو في تهذيب التهذيب عن شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قاؿ: الضحاؾ لم يلق 

ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنو التفسير. فها يدؿ على تعيين ابن جبير، ثم ركل 
عن شعبة، عن عبد الملك قاؿ: قلت للضحاؾ: سمعت من ابن عباس قاؿ: ال. قلت: فهذا 

 حدثو عمن أخذتو؟ قاؿ: عن ذا كعن ذا. انتهى.الذم ت
 كركاه في كتاب الجرح كالتعديل، بلفظ: قاؿ: عنك كعن ذا كعن ذا. انتهى.

فهذا يدؿ على التحامل، كمحاكلة إسقاط ركاية الضحاؾ عن ابن عباس، بجعل كسائط 
مجهولين لم يكفو نفي السماع، مع إثبات كاسطة ثقة حتى نفى السماع، كجعل كسائط 

 مجهولين.
( الضحاؾ بن مزاحم ىو من بني عبد مناؼ بن ىبلؿ بن 201كفي المعارؼ البن قتيبة)ص

عامر بن صعصعة رىط زينب زكج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كيكنى أبا القاسم ككلد 
 لسنتين، كقد أثغر ككاف معلما كأتى خراساف فأقاـ بها، كمات سنة اثنتين كمائة. انتهى.

متو في كتاب الجرح كالتعديل، الضحاؾ بن مزاحم الهبللي كفي آخرىا: ثنا عبد كفي أكؿ ترج
 الرحمن قاؿ: سئل أبو زرعة عن الضحاؾ بن مزاحم؟ فقاؿ: كوفي ثقة. انتهى المراد.
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كفيها عن مشاش قاؿ: قلت للضحاؾ سمعت من ابن عباس شيئا؟ قاؿ: ال. قلت: رأيتو؟ قاؿ: 
 ال. انتهى.

ه الركاية كبلـ على ما ركاه عن ابن عباس كما في ركاية عبد الملك، كحينئذ فركاية كليس في ىذ
مشاش يحتمل أنها في سؤاؿ متقدـ قبل أف يلقى الضحاؾ ابن عباس، كأف يكوف الضحاؾ رءاه 

كسمعو بعد ذلك، ثم على أقل تقدير نأخذ إقرار عبد الملك بأف الضحاؾ سمع التفسير من 
عباس، كذلك يصحح ركايتو في التفسير، كمن ذلك تفسير : } ًإنَّمىا سعيد بن جبير عن ابن 

[. كيجعل كبلـ عبد الملك اآلخر ىو فيما ركاه 55كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:
 عن ابن عباس من غير التفسير.
فذكر الكلبي ابن قتيبة في  -يعني محمد بن السائب الكلبي  -كأما قوؿ ابن كثير كىو متركؾ 

( فقاؿ: كمنهم الكلبي صاحب التفسير، كىو محمد بن السائب بن بشر 233المعارؼ )ص
الكلبي، كيكنى أبا النظر، ككاف جده بشر بن عمر، كبنوه السائب، كعبيد، كعبد الرحمن، 

 شهدكا الجمل كصفين مع علي بن أبي طالب رضواف اهلل عليو، كقتل السائب مع مصعب بن
الزبير، كشهد محمد بن السائب الجماجم مع ابن األشعث، ككاف نسابا عالما بالتفسير، كتوفي 

 بالكوفة سنة ست كأربعين كمائة. انتهى.
( كزاد في خبلفة 101كمثل ىذا ذكره ابن جرير في ذيل المذيل المطبوع في آخر تاريخو )ص

محمد بن السائب أنو أخبره  ذكر ذلك كلو ابن سعد عن ىشاـ بن -يعني كفاتو  -أبي جعفر 
 بذلك كلو.

قلت: من كاف بهذه الحاؿ فهو مظنة أف يجرحو القـو لمخالفتو مذىبهم، كإذا كاف الخركج مع 
ابن األشعث قد حط رتبة مسلم المصبح لما خرج مع ابن األشعث على الحجاج، كما ذكر 

ىم من الحسن، حتى ذلك في تهذيب التهذيب في ترجمتو فقاؿ: قاؿ ابن سعد كاف أرفع عند
 خرج مع ابن األشعث فوضعو ذلك عند الناس. انتهى.
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فباألكلى من ال يبلغ درجة الحسن عندىم كال يقاربها، أف يجرحوه لمخالفتو مذىبهم في 
التشيع، كالخركج على الظالم، كترجمتو في تهذيب التهذيب فيها كثير من الجرح، كأنا أظن 

الكذب على بعض كبار الشيعة كهذا، ككجابر الجعفي، كقد أشار بعض العثمانية يعتمدكف 
 بعضهم إلى أف السبب مذىبو.

ففي ترجمتو في تهذيب التهذيب: كقاؿ الساجي: متركؾ الحديث، ككاف ضعيفا جدان لفرطو في 



 التشيع.
 كفي ترجمتو: كقاؿ الدكرم عن يحيى بن يعلى المحاربي، قيل لزائدة: ثبلثة ال تركم عنهم، ابن
أبي ليلى، كجابر الجعفي، كالكلبي، قاؿ: أما ابن أبي ليلى فلست أذكره، كأما جابر فكاف كاهلل  
كذابا يؤمن بالرجعة، كأما الكلبي ككنت أختلف إليو، فسمعتو يقوؿ: مرضت مرضة فنسيت ما  

 كنت أحفظ، فأتيت آؿ محمد فتفلوا في فٌي، فحفظت ما كنت نسيت فتركتو. انتهى.
عن زائدة يدؿ على احتقاره آلؿ محمد، ألنو جعل ىذا الكبلـ خرافة،  قلت: ىذا إف صح

كعلى نصبو ألنو نفر عنو بسببو، ىذا كزائدة متهم في الشيعة، فقد ظهر منو اإلكثار من 
جرحهم، كلكن الكثير من ذلك يرككنو مرسبل عن يحيى بن يعلى عن زائدة، كلعلهم ينقلونو من  

كيو فيو عن شيخو يحيى بن يعلى، كيكتموف الواسطة أعني كتاب الضعفاء للجوزجاني، كىو ير 
الجوزجاني، ألنو متهم في الشيعة ال يوثق بو في ذلك، كىذه القضية تدؿ داللة كاضحة على 

 مجازفتو في ذلك، ألنو ال ييستبعىد كرامة اهلل ألخيار أكليائو.
ن، فكيف ينكر ذلك كقد ركم كثير من الكرامات عندنا كعند المخالفين، لكثير من الصالحي

آلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم؟ كفي تهذيب التهذيب في ترجمتو كقاؿ ابن عدم: لو 
غير ما ذكرت أحاديث صالحة كخاصة عن أبي صالح، كىو معركؼ بالتفسير، كليس ألحد 
أطوؿ من تفسيره، كحدث عنو ثقات من الناس كرضوه في التفسير. كأما في الحديث ففيو 

 ير، كلشهرتو فيما بين الضعفاء يكتب حديثو. انتهى.مناك
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قلت: كفائدة كتابة حديثو أف يعتبر بو في الشواىد، فقد تعاضدت األسانيد في ىذا الباب، 
فبطل حكم ابن الجوزم بوضع الحديث، كسند الركاية عن علي عليو السبلـ في ترجمة اإلماـ 

( في األصل، كفي حاشية المحقق 409/ص2)جعلي عليو السبلـ من تاريخ ابن عساكر 
 (، كىناؾ تخريج للراكية عن علي عليو السبلـ، كركاية سلمة بن كهيل كابن عباس.410)ص

( بسند آخر عن علي عليو السبلـ أنو تصدؽ بخاتمو 137/ص1كفي أمالي المرشد باهلل )ج
 [.55رىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:كىو راكع، فنزلت فيو ىذه اآلية } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كى 

( سند عن أبي رافع أنها نزلت في علي عليو السبلـ، كىناؾ السند عن عبد 138كفي )ص
الوىاب بن مجاىد، عن أبيو، كسند الكلبي، كاألبيات عن حساف بن ثابت، فأما الحاكم 

بن ياسر، كجابر بن عبد  الحسكاني فإنو خرجها من طرؽ كثيرة عن ابن عباس، كأنس، كعمار
اهلل، كأمير المؤمنين علي عليو السبلـ، كسنده يوافق سند ابن عساكر عن عيسى بن عبد اهلل بن 



 محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيو، عن جده، عن علي.
قولو كركاه عن المقداد بن األسود كأبي ذر الغفارم، ثم زاد ركاية عن ابن عباس، عند ذكر 
[. 56تعالى: } كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىالًَّذينى آمىنيوا فىًإفَّ ًحٍزبى اللًَّو ىيمي اٍلغىالًبيوفى { ]المائدة:

 فمن أسانيده عن ابن عباس ركاية ابن مجاىد عن أبيو عن ابن عباس، أكردىا من كجوه.
و عند ذكر اآلية من سورة المائدة: كمن أسانيده عن ابن عباس من غير طريق ابن مجاىد، قول

أخبرنا السيد عقيل بن الحسين العلوم، قاؿ: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إبراىيم بن 
أحمد بن الفضل الطبرم من لفظو بسجستاف، قاؿ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد اهلل 

هم بن أسعد )سعيد بن المزني، قاؿ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد اهلل، حدثنا الف
الفهم نسخة( بن سليك بن عبد اهلل الغطفاني صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

 قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ بن ىماـ،
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عن معمر، عن ابن طاككس، عن أبيو قاؿ: كنت جالسا مع ابن عباس، إذ دخل عليو رجل 
[. فقاؿ 55كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:فقاؿ: أخبرني عن ىذه اآلية : } ًإنَّمىا 

 ابن عباس: نزلت في علي بن أبي طالب.
 كركاه بأسانيد عن عبد الرزاؽ، عن ابن مجاىد، عن أبيو، عن ابن عباس.

كمنها: سند الضحاؾ عن ابن عباس، أخبرنا عقيل بن الحسين، قاؿ: أخبرنا علي بن الحسين، 
ؿ: حدثنا محمد بن عبيد اهلل، قاؿ: حدثنا أبو عمرك عثماف بن أحمد بن عبد اهلل الدقاؽ قا

ببغداد، عن ابن السماؾ، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن ثابت المقرئ، حدثني أبي، عن الهذيل، عن 
 مقاتل، عن الضحاؾ، عن ابن عباس )بو(.

ا يعقوب بن سفياف، قاؿ: كحدثنا الحسن بن محمد بن عثماف الفسوم بالبصرة، قاؿ: حدثن
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قاؿ: حدثنا سفياف الثورم، عن منصور، عن مجاىد، عن ابن 
عباس، قاؿ سفياف: كحدثني األعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، 

ناصركم اهلل كرسولو، يعني محمدا  [. يعني:55في قولو: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي { ]المائدة:
[ فخص من بين المؤمنين 55صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ثم قاؿ: } كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:
ةى { ]المائدة: [ يعني: يتموف كضوءىا 55علي بن أبي طالب، فقاؿ: } الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى

تها، كذلك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كقراءتها، كركوعها كسجودىا، كخشوعها في مواقي
كسلم صلى يوما بأصحابو صبلة الظهر، كانصرؼ ىو كأصحابو، فلم يبق في المسجد غير علي 



قائما يصلي بين الظهر كالعصر، إذ دخل فقير من فقراء المسلمين فلم ير في المسجد أحدا 
ف تصدؽ عليَّ بما أمكنك، كلو خاتم خبل عليا، فأقبل نحوه فقاؿ: يا كلي اهلل بالذم تصلي لو أ

عقيق يماني أحمر، يلبسو في الصبلة في يمينو، فمد يده فوضعها إلى ظهره كأشار إلى السائل 
ينزعو فنزعو كدعا لو كمضى، كىبط جبريل فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: لقد باىا 

 [.55اللَّوي كىرىسيوليوي { ]المائدة: اهلل بك مبلئكتو اليـو ثم قرأ: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي 
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ثم قاؿ الحاكم الحسكاني: قوؿ أنس فيو عليو السبلـ أخبرنا عبد اهلل بن يوسف إمبلء كقراءة 
)في الفوائد(، قاؿ: أخبرنا علي بن محمد بن عقبة، قاؿ: حدثنا الخضر بن أباف، قاؿ: حدثنا 

سجد كىو يقوؿ: من يقرض المليَّ الوفي كعلي إبراىيم بن ىدية، عن أنس أف سائبل أتى الم
عليو السبلـ راكع، يػيقىوّْؿ بيده خلفو للسائل، أم: اخلع الخاتم من يدم، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو كآلو كسلم: يا عمر كجبت. فقاؿ: بأبي أنت كأيمي يا رسوؿ اهلل ما كجبت؟ قاؿ: 
من كل ذنب كمن كل خطيئة. قاؿ: بأبي كجبت لو الجنة، كاهلل ما خلعو من يده حتى خلعو 

 كأيمي يا رسوؿ اهلل ىذا بهذا. قاؿ: ىذا لمن فعل ىذا من أيمتي.
أخبرنا الحاكم الوالد كمحمد بن القاسم أف عمر بن أحمد بن عثماف الواعظ أخبرىم أف محمد 
بن أحمد بن أيوب بن الصلت المقرئ حدثهم، قاؿ: حدثنا أحمد بن إسحاؽ ككاف ثقة، قاؿ: 

حدثنا أبو أحمد زكريا بن ركيد )دكيد نسخة( بن محمد بن األشعث بن قيس الكندم، قاؿ: 
حدثنا حميد الطويل عن أنس قاؿ: خرج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى صبلة الظهر فإذا 
ىو بعلي يركع كيسجد، فإذا سائل يسأؿ فأكجع قلب علي كبلـ السائل، فأكما بيده اليمنى إلى 

فدنى السائل منو فسل الخاتم عن إصبعو، فأنزؿ اهلل تعالى فيو آية من القرآف خلف ظهره 
كانصرؼ علي إلى المنزؿ، فبعث النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إليو فأحضره، فقاؿ: أم شيء 

عملت يومك ىذا بينك كبين اهلل تعالى؟ فأخبره، فقاؿ: ىنيئا لك يا أبا الحسن، قد أنزؿ اهلل 
 [. اختصرتو.55رآف: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ...{ اآلية ]المائدة:فيك آية من الق

ثم ركاه الحاكم عن عمار بن ياسر فقاؿ: أخبرنا أبو بكر الحارثي، أخبرنا أبو الشيخ، حدثنا 
الوليد بن أباف، حدثنا سليماف )سلمة نسخة( بن محمد، حدثنا خالد بن يزيد، قاؿ: حدثنا 

عبد اهلل بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، عن الحسن بن زيد، عن أبيو زيد  إسحاؽ بن
بن الحسن، عن جده قاؿ: سمعت عمار بن ياسر يقوؿ: كقف لعلي بن أبي طالب عليو السبلـ 



سائل كىو راكع في صبلة التطوع، فنزع خاتمو فأعطاه السائل، فأتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم فأعلمو
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ذلك، فنزؿ على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم اآلية:} ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ...{ إلى آخر 
اآلية. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من كنت مواله فإف عليا مواله، اللهم كاؿ 

 من كااله كعاد من عاداه ((.
 و كفي تفسيره، قاؿ: حدثنا سلمة بن محمد بذلك.ركاه أبو نصر العباسي في كتاب

قاؿ الحاكم: كمنهم جابر بن عبد اهلل األنصارم رضي اهلل عنهما، حدثنا الحاكم أبو عبد اهلل 
( بن زيد )يزيد نسخة( األدمي 1الحافظ غير مرة، قاؿ: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر )

بن موسى بن يزيد الطوشي، قاؿ: حدثنا  الفارسي ) الغارمي نسخة( ببغداد، قاؿ: حدثنا أحمد
إبراىيم بن إبراىيم ىو أبو إسحاؽ الكوفي، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن الحسن الثعلبي، قاؿ: حدثنا 

يحيى بن يعلى، عن عبيد اهلل بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر قاؿ: جاء عبد اهلل بن سبلـ 
لو كسلم مجانبة الناس إياىم منذ أسلموا. كأيناس معو يشكوف إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآ

فقاؿ: النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ابتغوا لي سائبل فدخلنا المسجد فوجدنا فيو مسكينا، 
فأتينا بو النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فسألو ىل أعطاؾ أحد؟ قاؿ: نعم، مررت برجل يصلي 

علي قائم يصلي، قاؿ: ىو ذا، فرجعنا كقد فأعطاني خاتمو، قاؿ: اذىب فأرىم إياه، فانطلقنا ك 
 نزلت ىذه اآلية: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي ...{ اآلية.

قاؿ الحاكم: كمنهم أمير المؤمنين علي عليو السبلـ، أخبرنا أبو بكر التميمي بقراءتي عليو من 
د بن سلمة الثورم، قاؿ: أصلو، قاؿ: أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد، قاؿ: حدثنا سعي

حدثنا محمد بن يحيى العبدم، قاؿ: حدثني عيسى بن عبد اهلل )عبيد اهلل نسخة( بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيو، عن جده، عن علي قاؿ: نزلت ىذه اآلية 

 على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو
__________ 

( على أف األصل محمد بن 126/ص2يب في تاريخو )ج( لعلو الذم ذكره الخط33( 1)
جعفر بن راشد، فصحف راشد زيد كاهلل أعلم، كالذم ذكره الخطيب قاؿ فيو محمد بن جعفر 

 بن راشد أبو جعفر الفارسي يلقب لقلوؽ، ثم قاؿ: ككاف ثقة. )مؤلف( كفقو اهلل.
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وليوي ...{ اآلية. فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كسلم في بيتو:} ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسي 
كدخل المسجد كجاء الناس يصلوف بين راكع كساجد كقائم، فإذا سائل، فقاؿ: يا سائل ىل 

 أعطاؾ أحد شيئا؟ قاؿ: ال، إال ذاؾ الراكع أعطاني خاتمو.
بن محمد الحيرم، قاؿ الحاكم: كمنهم المقداد بن األسود الكندم، أخبرنا أبو عثماف سعيد 

قاؿ: حدثنا أبر بكر أحمد بن محمد المدني، قاؿ: حدثنا الحسن بن إسماعيل، قاؿ: حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراىيم الفهرم، حدثني أبي، عن علي بن صدقة، عن ىبلؿ، عن مقداد بن 
بي األسود الكندم قاؿ: كنا جلوسا بين يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذ جاء أعرا

بدكم متنكب على قوسو، كساؽ الحديث بطولو حتى قاؿ: كعلي بن أبي طالب قائم يصلي 
كسط المسجد ركعات بين الظهر كالعصر، فناكلو خاتمو، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 

بخ بخ بخ لك كجبت الغرفات. فأنشأ األعرابي يقوؿ: يا كلي المؤمنين كلهم، كسيد األكصياء 
فزت بالنيل يا أبا حسن، إذ جادت الكف منك بالخاتم، فالجود فرع كأنت  من آدـ، قد

مغرسو، كأنتم سادة لذا العالم، فعندىا ىبط جبريل باآلية: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى 
 [.55آمىنيوا ...{ اآلية ]المائدة:

حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم قاؿ الحاكم: كمنهم أبو ذر الغفارم رضي اهلل عنو، 
الصيدالني، قاؿ: أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد الشعراني، قاؿ: حدثنا أبو علي أحمد بن 

علي بن رزين القاشاني، قاؿ: حدثنا المظفر ابن الحسن األنصارم، قاؿ: حدثنا السيرم 
ماني، عن قيس بن )السدم نسخة( بن علي الوراؽ، قاؿ: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الح

الربيع، عن األعمش، عن عباية بن ربعي قاؿ: بينما عبد اهلل بن عباس جالس على شفير زمـز 
يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: إذ أقبل رجل متلثم بعمامة، فجعل ابن عباس 

يو كآلو كسلم، ال يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل إال قاؿ الرجل: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
 فقاؿ ابن عباس: سألتك باهلل من أنت؟ فكشف العمامة عن كجهو كقاؿ: يا أيها
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الناس من عرفني فقد عرفني، كمن لم يعرفني فأنا جندب ابن جنادة البدرم، أبو ذر الغفارم، 
ؿ: صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقو 

بهاتين كإال فصٌمتا كرأيتو بهاتين كإال فعميتا، كىو يقوؿ: )) علي قائد البررة، كقاتل الفجرة، 
منصور من نصره، كمخذكؿ من خذلو، أما إنني صليت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 



و يوما من األياـ صبلة الظهر، فسأؿ سائل في المسجد فلم يعطو أحد شيئا، فرفع السائل يدي
إلى السماء، كقاؿ: اللهم أشهد أني سألت في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فلم 

يعطني أحد شيئا، ككاف علي راكعا فأكما إليو بخنصره اليمنى، ككاف يتختم فيها، فأقبل السائل 
حتى أخذ الخاتم من خنصره، كذلك بعين النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فلما فرغ النبي 

ى اهلل عليو كآلو كسلم من صبلتو رفع يده إلى السماء كقاؿ: اللهم إف أخي موسى سألك صل
ةن ًمٍن ًلسىاًني ، يػىٍفقىهيوا قػىٍوًلي ،  فقاؿ : } رىبّْ اٍشرىٍح ًلي صىٍدًرم ، كىيىسٍّْر ًلي أىٍمًرم ، كىاٍحليٍل عيٍقدى

[. 32-25ٍد ًبًو أىٍزًرم ، كىأىٍشرًٍكوي ًفي أىٍمًرم { ]طو:كىاٍجعىٍل ًلي كىزًيرنا ًمٍن أىٍىًلي ، ىىاريكفى أىًخي ، اٍشدي 
فأنزلت عليو قرءانا ناطقا: )) سنشد عضدؾ بأخيك، اللهم كأنا محمد نبيك كصفيك، اللهم 

فاشرح لي صدرم كيسر لي أمرم، كاجعل لي كزيرا من أىلي، عليا أخي أشدد بو أزرم ((، قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم الكبلـ حتى ىبط أبو ذر رضي اهلل عنو: فواهلل ما استتم 

عليو جبريل من عند اهلل كقاؿ: يا محمد ىنيئا لك ما كىب اهلل لك في أخيك، قاؿ: كما ذاؾ 
يا جبريل. قاؿ: أمر اهلل أمتك بمواالتو إلى يـو القيامة، كأنزؿ عليك قراءنا: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي 

ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة:كىرىسيوليوي كىالَّذً  [. انتهى 55ينى آمىنيوا الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى
 المراد.

كقد ركاه الحاكم الحسكاني أيضا، بإسناده عن محمد بن الحنفية عليو السبلـ، كعطاء، كابن 
 جريج.

من طريق عبد الوىاب بن مجاىد،  ( عن ابن عباس 193كركاه ابن المغازلي في المناقب ) ص 
 كمن طريق أخرل عن السدم، عن أبي عيسى، عن ابن عباس،
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كمن طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس. كركاه عن علي عليو السبلـ فقاؿ: أخبرنا أبو 
نصر أحمد بن موسى بن الطحاف إجازة عن القاضي أبي الفرج الخيوطي، قاؿ: حدثنا عبد 

د بن موسى العباد، حدثنا محمد بن إسحاؽ الخزاز حدثنا عبد اهلل بن بكار، حدثنا عبيد الحمي
بن أبي الفضل، عن محمد بن الحسن، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ، في قولو عز 

ؿ: اهلل كرسولو كالذين [، قا55كجل: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى { ]المائدة:
 آمنوا علي بن أبي طالب.

كركل ابن المغازلي نزكلها في علي عليو السبلـ عن أبي جعفر الباقر عليو السبلـ، فقاؿ في 
(: أخبرنا أحمد بن محمد بن طاكاف أذنا، أف أبا أحمد عمر بن عبد اهلل  194المناقب ) ص 



مد العسكرم، حدثنا محمد بن عثماف، بن شوذب أخبرىم، قاؿ: حدثنا محمد بن جعفر بن مح
حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، حدثنا علي بن عابس قاؿ: دخلت أنا كأبو مريم على عبد 

اهلل بن عطاء، قاؿ أبو مريم: حدث علي بالحديث الذم حدثتني عن أبي جعفر، قاؿ: كنت 
هلل فداؾ ىذا ابن الذم عند أبي جعفر جالسا إذ مر عليو ابن عبد اهلل بن سبلـ قلت: جعلني ا

عنده علم من الكتاب قاؿ: ال، كلكنو صاحبكم علي بن أبي طالب، الذم نزلت فيو آيات من  
ليوهي 1كتاب اهلل عز كجل، الذم عنده علم من الكتاب ) ( } أىفىمىٍن كىافى عىلىى بػىيػّْنىةو ًمٍن رىبًّْو كىيػىتػٍ

اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى ...{ اآلية  [، ك } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي 17شىاًىده ًمٍنوي ? ]ىود:
 [. انتهى.55]المائدة:

هي  كركل بعض ىذا الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل، عند ذكر قوؿ اهلل تعاؿ : } كىمىٍن ًعٍندى
اهلل  [ من سورة الرعد. بطريق آخر عن أبي مريم، قاؿ: حدثنا عبد43ًعٍلمي اٍلًكتىاًب { ]الرعد:

 بن عطاء، قاؿ: كنت جالسا مع أبي جعفر في
__________ 

( ىذا غلط من الراكم، كالمراد: } كمن عنده علم الكتاب {. ألنو قيل: إنو عبد اهلل بن 1)
سبلـ ، فقاؿ أبو جعفر في أصل ىذه الركاية: بل ىو علي، فأما الذم عنده علم من الكتاب 

 ل. ) مؤلف (.فهو صاحب سليماف المذكور في سورة النم
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المسجد فرأيت ابنا لعبد اهلل بن سبلـ جالسا في ناحية، فقلت ألبي جعفر: زعموا أف أبا ىذا 
 عنده علم الكتاب عبد اهلل بن سبلـ، قاؿ: ال، إنما ذلك علي بن أبي طالب.

عتيق. قاؿ الحاكم: كركاه عن أبي مريم كاسمو عبد الغفار بن القاسم أبو نعيم المبلئي في ال
 انتهى.

هي ًعٍلمي اٍلًكتىاًب { ]الرعد: [، كأف ركاية الذم 43كقد أفادت ىذه الركاية إف اآلية ىي } كىمىٍن ًعٍندى
 عنده علم من الكتاب غلط في الركاية األكلى.

[. قد توىم بعض الناس 55كأما قوؿ ابن كثير في قوؿ اهلل تعالى: } كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة:
[. أم: في ) حاؿ 55لة في موضع الحاؿ من قولو: } كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى { ]المائدة:أف ىذه الجم

( ركوعهم، كلو كاف ىذا كذلك لكاف دفع الزكاة في حاؿ الركوع أفضل من غيره، ألنو ممدكح، 
كليس األمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمو من أئمة الفتول، كحتى إف بعضهم ذكر في 

 علي بن أبي طالب أف ىذه اآلية نزلت فيو، أنو مر بو سائل في حاؿ ركوعو. ىذا أثرا عن



كقاؿ ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليماف المرادم، حدثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي 
م علي بن [، قاؿ: ى55حكيم، في قولو : } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا { ]المائدة:

 أبي طالب كالمؤمنوف. ثم ساؽ ابن كثير الركايات في ىذا، كقد مر ذكرىا عنو.
أنو إذا ثبت نزكلها في علي عليو السبلـ كما يدؿ عليو تظاىر الركايات ككثرتها،  كالجواب ::

فبل ينبغي لمنصف أف يعارض السمع بالرأم، كال أف يشترط في حكم القرآف أف يفتي بو 
الجائز أنهم سكتوا عن ذلك، ألف اآلية في صدقة التطوع، كفعلها بدكف عمل  المفتوف، كمن 

كثير، كما ركم عن علي عليو السبلـ حيث لم يذىب إلى السائل فيعطيو الخاتم، إنما أشار 
إليو لينزعو، كما في أكثر الركايات، فقولو: لكاف دفع الزكاة في حاؿ الركوع أفضل، نقوؿ فيو: 

من ذلك، ال عقلي كال شرعي، كلو سلمنا فبل يمنع ذلك نزكؿ اآلية في علي ىذا ملتـز كال مانع 
 عليو السبلـ، لكونو راكعا هلل، أم: خاشعا خاضعا.
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[. جملة 55كقاؿ العبلمة الشوكاني: كقولو } كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة: (: 175قاؿ مقبل)ص 
الخشوع كالخضوع، أم: يقيموف الصبلة كيؤتوف  حالية من فاعل الفعلين قبلو، كالمراد بالركوع:

 الزكاة كىم خاشعوف خاضعوف ال يتكبركف.
ةى { ]المائدة: كالجواب :: [. فهي دعول ببل داللة، 55أما رجوعو إلى قولو: } ييًقيميوفى الصَّبلى

ألف كصفهم بإقامة الصبلة كصف بفضيلة مستقلة، ال تحتاج إلى زيادة ذكر الركوع، ألف 
الخضوع في الصبلة من إقامتها، فأغنى عن زيادة التقييد بو داللة قولو: } ييًقيميوفى { الخشوع ك 
[، كلهذا ال تجد في القرآف الوصف بإقامة الصبلة إال مستقبل، غير مقيد بذكر 55]المائدة:

الخشوع، كإنما ذكر الخشوع حيث لم تذكر اإلقامة، كال يمتنع زيادة التصريح بو لكنو دعول ال 
ةى { ]المائدة:دليل  [، كاستغنائو 55عليها، كال يستدعيها السياؽ لكماؿ قولو:} ييًقيميوفى الصَّبلى

عن القيد، فكاف الظاىر رجوع الحاؿ إلى العامل القريب كالصاحب القريب، في قولو تعالى: } 
منو، ىذا ىو  [ حاؿ55[. فقولو: } كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة:55كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى { ]المائدة:

 الظاىر فبل يعدؿ عنو ببل دليل.
كقيل: ىو حاؿ من فاعل الزكاة، كالمراد بالركوع ىو المعنى المذكور،  قاؿ مقبل عن الشوكاني

 أم يضعوف الزكاة في مواضعها، غير متكبرين على الفقراء كال مترفعين عليهم.
يو السبلـ، فبل معنى للجداؿ بو، أف ىذا كالذم قبلو ال ينافي نزكؿ اآلية في علي عل الجواب ::

ألنو حين آتى الزكاة كىو راكع، كاف خاشعا هلل متواضعا لو، بل ىو في حاؿ الصبلة كالركوع 



فيها في حالة من أعظم حاالت الخشوع كالتواضع هلل سبحانو كالخضوع لو، فهو راكع لو 
الخضوع هلل تعالى، أك  بالمعنيين في حالة كاحدة، فسواء كاف المراد في اآلية الركوع بمعنى

الركوع بمعنى االنحناء هلل تعبدا لو كتذلبل كخضوعا، بل الركوع بالمعنى الثاني من أجلى مظاىر 
الركوع بالمعنى األكؿ، فعلى كبل المعنيين يستقيم جعلها في علي عليو السبلـ، كأنو سبب 

 نزكلها حين آتى الزكاة كىو راكع في الصبلة.
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كقيل: المراد بالركوع على المعنى الثاني ركوع الصبلة، كيدفعو عدـ  الشوكاني قاؿ مقبل عن
 جواز إخراج الزكاة في تلك الحاؿ. ا ىػ كبلمو.

أف الركوع قد صار في الشرع ظاىرا في ىذا المعنى فيحمل عليو،  كالجواب كباهلل التوفيق:
دليل، فكيف يعدؿ عن حكم  كقولو: كيدفعو عدـ جواز إخراج الزكاة في تلك الحاؿ دعول ببل

 القرآف ألجل دعول الشوكاني، كيصرؼ القرآف عن ظاىره تقليدا للشوكاني.
أنو ال ينبغي  -أم: بقوؿ ابن كثير كالشوكاني  -كبهذا يتضح لك  (:175قاؿ مقبل)ص 

االعتماد على شيء من األحاديث الموجودة في التفاسير، حتى يعلم ما قاؿ المحدثوف في 
 حديث، ألف الصحيح من أسباب النزكؿ كالتفسير النبوم قليل.درجة ىذا ال
أنو يعني بالمحدثين ابن كثير، كابن الجوزم، كالشوكاني كأمثالهم، فهذه منو دعول  كالجواب ::

إلى محاربة السنة التي يحاربها ىؤالء، كيتمحلوف لردىا، كيشرطوف لقبولها شركطا ليست في  
عنتهم في ىذا الباب، كتعصبهم في جرح الشيعة، كرد فضائل كتاب اهلل، كقد اتضح مما ذكرنا ت

أىل البيت، كأنو ال ينبغي لمنصف أف يقلدىم في ىذا الشأف، بل ينبغي للمنصف أف يبحث 
عن الركايات ككثرة طرقها أك قوتها أك خبلؼ ذلك، ليأخذ ما يأخذ عن بحث كفكر محرر من 

 ، كذلك بدكف تقليد كال تعصب.ربقة التقليد كالتعصب، أك يرد ما يرد عن حقيقة
كمن جملة التفاسير التي ال يوثق بها تفسير ابن عباس، فإنو مركم من  (: 176قاؿ مقبل) ص 

طريق الكذابين كالكلبي كالسدم كمقاتل، ذكر معنى ذلك السيوطي كقد سبقو إلى معناه ابن 
 تيمية.

، كالسيوطي مظنة أف يكوف اغتر أنو ال ينبغي تقليد ابن تيمية، بل ىو متهم في ىذا الجواب ::
بأقواؿ الجارحين فيهم، لحسن ظنو بهم كغفلتو عن تعصبهم، فالمنصف ال يقلد ىذا كال ذلك، 
بل ينظر في التفسير، فإف كاف صحيحا من حيث موافقتو لظاىر القرآف كعدـ مصادمتو لدليل، 

 فبل يقبل فيو قوؿ ابن تيمية، كإف كاف مخالفا للحق رد.
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كمن كاف من المفسرين تنفق عليو األحاديث الموضوعة كالثعلبي كالواحدم  اؿ مقبل:ق
كالزمخشرم، فبل يحل الوقوؼ ) كذا ( بما يرككنو ) كذا ( عن السلف من التفسير، ألنهم إذا 

 لم يفهموا الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لم يفهموا الكذب على غيره.
كاية إف كانت مرسلة فيبحث عن طريقها، سواء كانت في كتب ىؤالء أك أف الر  كالجواب ::

غيرىم، كإف كانت مسندة نظر في األسانيد سواء كانت في كتب ىؤالء أك غيرىم، فبل معنى 
 لهذا الكبلـ.

 ألنهم إذا لم يفهموا الكذب. كأما قولو:
حديث صحيحا عند أف علماء الحديث يختلفوف في الموضوع كغيره، فقد يكوف ال فالجواب::

ىذا، كحسنا عند ىذا، كموضوعا عند ىذا، كىؤالء من كبار علماء الكتاب كالسنة، كإف تجاىل 
ىذا مقبل كأضرابو فإنما ىي دعوة منهم إلى بدعتهم كتعصب لمذىبهم، حيث جعلوا أنفسهم 

تسنى الحكاـ على السنة، كالفارقين بين الصحيح كالمكذكب، فجهَّلوا المخالفين لطريقتهم لي
لهم إلزاـ الناس إتباعهم، بدعول إنهم رجاؿ السنة، كىم في الحقيقة محاربوف لها، } أىالى ًإنػَّهيٍم 

 [.12ىيمي اٍلميٍفًسديكفى كىلىًكٍن الى يىٍشعيريكفى { ]البقرة:
فقوؿ مقبل في ىؤالء العلماء إذا لم يفهموا الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

، جريا على طريقة التعصب ألسبلفو، الذين يجرحوف في الشيعة ركاة الفضائل أك ىو تجهيل لهم
يضعفونهم، كيردكف الفضائل التي يرككنها في أىل البيت، محاماة من خصـو أىل البيت عن 

مذىبهم، كبناء على أساس منهار، ثم من لم يجر على مجراىم جعلوه جاىبل ال يميز بين 
وا أنفسهم الحكاـ على الحديث ببل دليل من الكتاب كال الصدؽ كالكذب، ألنهم قد جعل

السنة، فلماذا يجعل مخالفهم جاىبل؟ ىل ىذا إال تحكم صرؼ كداللة على جهل أك تعصب 
 كعناد؟

أما بعض أحاديث فضائل القرآف، فإنها كإف كانت موضوعة في رأم بعض المحدثين نظرا إلى 
 نظرا إال شاىد سندىا، فإنها قد تكوف عند آخرين غير موضوعة
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يقوم الركاية كيمنع من الحكم بوضعها، فؤلجل ىذا يرككنها للترغيب، مثل ما رككه في فضل 
 السور من أكؿ القرآف إلى آخره، جريا على طريقة المحدثين في التسهيل في ىذا الباب.



في  ( عن ابن مهدم كلفظو: إذا ركينا 490/ ض 1كما ركل الحاكم في المستدرؾ ) ج 
الحبلؿ كالحراـ كاألحكاـ، شددنا في األسانيد كانتقدنا الرجاؿ، كإذا ركينا في فضائل األعماؿ 

 كالثواب كالعقاب كالمباحات كالدعوات تساىلنا في األسانيد. انتهى.
كذلك ألف الترغيب كالترىيب ليس في ركايتو إال الحث على فعل الخير، الثابت بدليل 

ت تحريمو بدليل صحيح، كىذا ىو الغرض من ركايتها ال الحكم صحيح، كاجتناب الشر الثاب
بصحة الحديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فلم يحكموا بذلك، فكيف ييرموف 

بالجهل؟! كيقاؿ: إنهم لم يفهموا الكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم؟! فهل ىذا 
ما عدا العثمانية، كمن قبلهم العثمانية من الشيعة  إال تعصب كمحاكلة لتجهيل أىل السنة كافة

األكلين كغيرىم، ليقطع مقبل كأضرابو طرؽ السنة كيوىموا أف ال طريق لها إال العثمانية، ىؤالء 
الذين أكلهم ابن المبارؾ، كيحيى بن سعيد، ثم تبلميذه ثم من تبعهم، أما بقية علماء السنة فهم 

الشيعي مطلقا، كيوثقوف الناصبي غالبا، فهم يقبلوف ماال يقبلو  بزعمو جاىلوف، ألنهم ال يضعفوف
أسبلؼ مقبل. فهذا ىو سبب تجهيلو لهم كتعصبو عليهم، دعوة إلى مذىب العثمانية كمحاربة 

ٍرىيٍم قىاتػىلىهيمي اللَّوي أىنَّى يػيٍؤفىكيوفى { ]المنافقوف:  [.4لما خالفو، كنصرة للنواصب } ىيمي اٍلعىديكُّ فىاٍحذى
 [ آية : } كلكل قـو ىاد {] 

كىكذا ما يذكره الرافضة في تفاسيرىم من األكاذيب، كما يذكركنو في  (: 176قاؿ مقبل) ص 
[. كقولو: 7[ كفي تفسير } كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:55تفسير: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي { ]المائدة:

 [. أنها في12} كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
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 علي رضي اهلل عنو، فإف ذلك موضوع ببل خبلؼ، كىكذا ما يذكركنو من تصدقو بخاتمو.
أما } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي {، فقد نقلناه من تفسير ابن كثير، كابن جرير، فإذا كاف  كالجواب ::

نهم الرافضة، فذلك الحديث الصحيح أك الحسن ينقلب موضوعا، بوجوده في كتب من يسمو 
من الخوارؽ بل من المحاالت، كمن المجازفة قولو: موضوع ببل خبلؼ، اللهم إال أف يريد ببل 

 خبلؼ بين النواصب، أمثاؿ الجوزجاني كابن حباف فبل حجة في إجماعهم.
وليوي (: كأما قولو: } ًإنَّمىا كىلًيُّكيمي اللَّوي كىرىسي  186/ ص 6كقد قاؿ ابن جرير في تفسيره ) ج 

ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى { ]المائدة: [. فإف أىل 55كىالًَّذينى آمىنيوا الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلى
 التأكيل اختلفوا في المعني بو، فقاؿ بعضهم: عنى بو علي بن أبي طالب. انتهى المراد.

 فأثبت الخبلؼ، فدعول اإلجماع مجازفة.



:} كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو {. فإف تفسيرىا بعلي موجود في كتب العثمانية، كقد قاؿ كأما قولو تعالى 
ابن جرير في تفسيره في تفسير قولو تعالى: } كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ، كبنحو الذم قلنا في ذلك، 
قاؿ: أىل التأكيل على اختبلؼ منهم في المعنى بالهادم في ىذا الموضع، فقاؿ بعضهم: ىو 

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كذكر الخبلؼ ... إلى أف قاؿ: كقاؿ آخركف ىو علي بن  رسوؿ
أبي طالب، ثم ذكر الحديث في ىذا، كمعناه صحيح كاضح ال نكارة فيو، فلكل زماف ىاد 

يهدم من اىتدل بهداه، لكمالو في العلم كالعمل، كاآلية كاضحة الداللة على ىذا، ألف كل 
لى أف يكوف فيهم من يهديهم كيعلمهم الكتاب كالسنة، كلو خبل قرف عمن قرف قـو يحتاجوف إ

يهديهم كصاركا كلهم جاىلين، لما علموا كيف يهتدكف بالسنة، كقد مات رسوؿ صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم كليس عندىم منها شيء، فبل بد لكل قرف من ىاد، فعلي عليو السبلـ ىو الهادم 

كآلو كسلم، ألنو )) باب مدينة العلم (( كما مر تحقيقو، فكيف  بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
 ينكر أف يكوف الهادم بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كتجعل الركاية مكذكبة لماذا ؟!
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كقد أخر ج الحديث ابن كثير في تفسيره عند ذكر اآلية فقاؿ: كقاؿ أبو جعفر بن جرير: 
لصوفي، حدثنا الحسن بن الحسين األنصارم، حدثنا معاذ بن مسلم حدثني أحمد بن يحيى ا

بياع الهركل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: 
[. قاؿ: كضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 7لما نزلت } ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:

ه على صدره قاؿ: أنا المنذر كلكل قـو ىاد، كأكمأ بيده إلى منكب علي فقاؿ: كآلو كسلم يد
 أنت الهادم يا علي، بك يهتدم المهتدكف من بعدم.
 قاؿ ابن كثير: كىذا الحديث فيو نكارة شديدة. انتهى.

قلت: ال نكارة، فقد كضحو بقولو: )) من بعدم ((، كال عجب أف تنكره العثمانية، فقد أنكركا 
 لفضائل الواردة لعلي عليو السبلـ جٌما غفيرا.من ا

كقاؿ ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عثماف بن أبي شيبة، حدثنا المطلب بن 
زياد، عن السدم، عن عبد خير، عن علي: } كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { قاؿ: الهادم رجل من بني 

 عنو. ىاشم. قاؿ الجنيد: ىو علي بن أبي طالب رضي اهلل
قاؿ ابن أبي حاتم: كركم عن ابن عباس في إحدل الركايات، كعن أبي جعفر محمد بن علي 

 نحو ذلك. انتهى.
 كالحديث الذم ذكره عن ابن جرير ىو في تفسيره.



( في ترجمة الحسن بن الحسين، كقاؿ ابن األعرابي:  225/ ص 1كفي ميزاف الذىبي ) ج 
الحسن بن الحسين األنصارم في مسجد حبة العرني،  أنبأنا الفضل بن يوسف الجعفي، أنبأنا

أنبانا معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس } ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره {. 
قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا المنذر كعلي الهادم، بك يا علي يهتدم المهتدكف 

 ((. انتهى.
(: حدثنا عبد  126/ ص 1أحمد في مسند أبيو أحمد بن حنبل ) ج  كفي زكائد عبد اهلل بن

 اهلل، حدثني عثماف بن أبي شيبة، ثنا المطلب بن زياد، عن السدم،
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[. قاؿ: )) 7عن عبد خير، عن علي، في قولو: } ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:
 جل من بني ىاشم ((. انتهى.رسوؿ اهلل المنذر، كالهادم ر 

( في ترجمة الفضل بن ىاركف فقاؿ: أخبرنا  372/ ص 12كأخرجو الخطيب في تاريخو ) ج 
محمد بن عبد اهلل بن شهريار، أخبرنا سليماف بن أحمد الطبراني، حدثنا الفضل بن ىاركف 

 البغدادم صاحب أبي ثور، حدثنا عثماف بن شيبة ... إلى آخره سندا كمتنا.
( بسند آخر فقاؿ: أخبرنا أبو  130، كص 129/ ص 3جو الحاكم في المستدرؾ ) ج كأخر 

عمرك عثماف بن أحمد بن السماؾ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، ثنا حسين 
بن حسن األشقر، ثنا منصور بن أبي األسود، عن األعمش، عن المنهاؿ بن عمرك، عن عباد بن 

[، قاؿ علي: )) 7} ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد: عبد اهلل األسدم، عن علي
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم المنذر كأنا الهادم ((، ىذا حديث صحيح اإلسناد. 

 انتهى.
( بهذا السند فقاؿ: أخبرنا أبو 416/ص2كىو في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر )ج

عبد الرحمن، أنبأنا أبو الحسن الخلعي، أنبانا أبو محمد بن النحاس، أنبأنا أبو طالب علي بن 
سعيد بن األعرابي، أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور المحاربي، أنبأنا حسين 

 بن علي األشقر، أنبأنا منصور بن أبي األسود... إلى آخره سندا كمتنا.
لحارثي، كحسين بن علي األشقر لعلو حسين بن حسن كيظهر أف قولو: المحاربي تصحيف ا

 األشقر.
(، 203أك120/ الورؽ2كذكر المحقق أنو أخرجو أبو سعيد بن األعرابي في معجم الشيوخ )ج

قاؿ: أنبأنا أبو سعيد الحارثي، أنبأنا حسين بن علي )كذا( األشقر، أنبأنا منصور بن أبي 



 األسود... إلى آخره.
[قاؿ علي: )) رسوؿ اهلل 7ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:السند عن علي، قاؿ: } 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم المنذر كأنا الهادم ((. انتهى.
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كركاه في ترجمة اإلماـ علي بالسند األكؿ الذم من طريق عثماف بن أبي شيبة، من طريق عبد 
يق آخر عن عثماف بن أبي شيبة... إلى آخر السند كالمتن، إال اهلل بن أحمد بن حنبل، كمن طر 

أف لفظ حديث السند الثاني منهما: )) رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم المنذر كالهادم 
 علي ((.

( الحديث المرفوع، 416/ ص2ثم ركل في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر أيضا )ج
نا أبو الحسن، أنبأنا أبو محمد، أنبأنا أبو سعيد بن األعرابي، فقاؿ: كأخبرناه أبو طالب، أنبأ

أنبأنا أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفي، أنبأنا الحسن بن الحسين 
األنصارم في ىذا المسجد، كىو مسجد حبة العرني، أنبأنا معاذ بن مسلم، عن عطاء بن 

ؿ: لما نزلت } ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قا
[. قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا المنذر كعلي الهادم، بك يا علي 7]الرعد:

 يهتدم المتهدكف ((.
( مرفوعا، بسنده عن أبي العباس الفضل بن يوسف بن 148/ص1كركاه في فرائد السمطين )ج

آخر السند كالحديث، بلفظ: )) أنا المنذر كعلي الهادم، كبك يا علي يهتدم  يعقوب... إلى
 المهتدكف بعدم ((.

 كركاه بسند آخر مرفوعا أيضا.
[. 7أما الحاكم الحسكاني، فإنو ذكر اآلية ىذه } ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:

بأسانيد عن حسن بن حسين األنصارم، قاؿ: حدثنا فيما ذكره من سورة الرعد، فذكر الحديث 
معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، أف ابن عباس قاؿ: لما نزلت } ًإنَّمىا 

أىٍنتى ميٍنًذره {. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا المنذر كعلي الهادم من بعدم 
.)) 

كنورد بعضا من أسانيده، لما فيو من زيادة الفائدة، قاؿ: أخبرنا الحديث أكرده بألفاظ متقاربة، 
أبو بكر بن الحسن الهركم، قاؿ: أخبرنا أبو العباس بن أبي بكر األنماطي المركزم، أف عبد 

 اهلل بن محمد بن علي بن طرخاف حدثهم، قاؿ:
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ألنصارم، ككاف ثقة يعرؼ حدثنا أبي، قاؿ: حدثنا عبد األعلى بن كاصل، قاؿ: حدثنا الحسن ا
كىذا شيخ قد ركل عنو  -بالعرني، قاؿ: حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهركل، قاؿ عبد األعلى 

: عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قولو:} ًإنَّمىا أىٍنتى -المحاربي 
اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا المنذر [. قاؿ رسوؿ اهلل صلى 7ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:

 كعلي الهادم، بك يهتدم المهتدكف من بعدم ((.
كأكرده بسند آخر عن بعض ركاة ليث، عن ليث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا 

 كفيو زيادة.
ثم قاؿ الحاكم: كحدثنا إسماعيل بن صبيح، قاؿ: أنبأني أبو الجاركد، عن أبي داكد، عن أبي 

قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))} ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره { ثم يرد يده برزة 
 إلى صدره ثم يقوؿ:}كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ، كيشير إلى علي بيده ((.

أخبرنا عقيل بن الحسن قاؿ: أخبرنا علي بن الحسين، قاؿ: حدثنا محمد بن عبيد اهلل، قاؿ: 
الطيب السامرم بها، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن فهد، قاؿ: حدثنا الحكم بن  حدثنا محمد بن

أسلم، قاؿ: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ىريرة ))} ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره 
{ يعني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، } كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { قاؿ: سألت عنها رسوؿ اهلل 

 لى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: إف ىادم ىذه األيمة علي بن أبي طالب ((.ص
حدثنا الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ إمبلء كقراءة، أخبرني أبو بكر بن أبي داـر الحافظ بالكوفة 
قاؿ: أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد اللخمي من أصل كتابو، حدثني أبي حدثني 

، قاؿ: حدثني أبي سعيد بن أبي الجهم، عن أباف بن تغلب، عن نفيع عمي الحسين بن سعيد
بن الحارث، حدثني أبو بزرة األسلمي قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: 

 } ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره { أنا منذر،
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 قػىٍوـو ىىادو {.ككضع يده على صدر نفسو، ثم كضعها على يد علي كيقوؿ: } كىًلكيلّْ 
 قاؿ الحاكم: تفرد بو المنذر بن محمد القابوسي بإسناده، كىو من حديث أباف غريب جدان.

أخبرنا أبو عبد اهلل الشيرازم، أخبرنا أبو بكر الجرجرائي، قاؿ: أخبرنا أبو أحمد البصرم، قاؿ: 
بيح، قالك حدثنا أحمد بن عمار، قاؿ: حدثنا زكريا بن يحيى، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن ص



حدثنا أبو الجاركد زياد بن المنذر، عن أبي داكد، عن أبي برزة األسلمي قاؿ: سمعت رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) أنا منذر، ثم ضرب بيده إلى صدره ثم قاؿ: } كىًلكيلّْ 

 قػىٍوـو ىىادو { يشير إلى علي عليو السبلـ.
فص، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، كعمر بن الحسين أخبرنا الحاكم الوالد، أخبرنا أبو ح

)الحسن نسخة(، قاال: أخبرنا أحمد بن الحسن، كأخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ أف 
عمر بن الحسن بن علي بن مالك أخبرىم قاؿ: أخبرنا أحمد بن الحسن الخراز، قاؿ: حدثنا 

، عن عمر بن عبد اهلل بن يعلى بن ( بن مخارؽ، عن حمزة الزيات1أبي، قاؿ: حدثنا حسين)
مرة، عن أبيو، عن جده قاؿ: قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:} ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ 

 [. قاؿ:)) أنا المنذر كعلي الهادم ((. لفظا كاحدان.7قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:
ؿ: حدثنا الفضل بن ىاركف، قاؿ: حدثنا أخبرنا أبو الحسين النجار، قاؿ: أخبرنا الطبراني، قا

عثماف، كأخبرنا أبو الحسن األىوازم، قاؿ: أخبرنا أبو الحسن الشيرازم، قاؿ: حدثنا عبد اهلل 
بن محمد بن ناجية، قاؿ: حدثنا عثماف بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا مطلب بن زياد األيسدم، 

 قاؿ: حدثنا السدم، عن عبد الخير،
__________ 

 حصين بالصاد، كلكنو في نسخة شواىد التنزيل بالسين.( لعلو 1)
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[. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 7عن علي، في قولو :} ًإنَّمىا أىٍنتى ميٍنًذره كىًلكيلّْ قػىٍوـو ىىادو { ]الرعد:
 عليو كآلو كسلم: )) المنذر كالهادم رجل من بني ىاشم ((. انتهى المراد.

 (.1لزيادة فليراجع شواىد التنزيل للحاكم الحسكاني)كفي البحث بقية، فمن أراد ا
 [آية :} كتعيها أذف كاعية {]

[. فذكر تفسيرىا بعلي عليو السبلـ 12كأما قوؿ اهلل تعالى : } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
أبو جعفر محمد بن جرير الطبرم في تفسيره في تفسير اآلية، من سورة الحاقة في المجلد 

(، فقاؿ: حدثني علي بن سهل، قاؿ: حدثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب قاؿ: 12)
سمعت مكحوال يقوؿ: قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { 

[. ثم التفت إلى علي رضي اهلل عنو فقاؿ: سألت اهلل أف يجعلها أيذنك، قاؿ علي 12]الحاقة:
  عنو: فما سمعت شيئا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فنسيتو.رضي اهلل

حدثني محمد بن خلف، قاؿ ثني بشر بن آدـ، ثنا عبد اهلل بن الزبير، قاؿ ثني عبد اهلل بن 



رستم قاؿ سمعت بريدة يقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ لعلي: )) يا 
نيك كال أيقصيك، كأف أعلمك كأف تعي، كحق على اهلل أف تعي. قاؿ: علي إف اهلل أمرني أف أيد

 [ ((.12فنزلت } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
حدثني محمد بن خلف، قاؿ: ثنا الحسن بن حماد، قاؿ: ثنا إسماعيل بن إبراىيم أبو يحيى 

اؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى التيمي، عن فضيل بن عبد اهلل، عن أبي داكد، عن بريدة األسلمي ق
اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ لعلي: )) إف اهلل أمرني أف أعلمك، كأف أدنيك كال أجفوؾ كال 

 أقصيك (( ثم ذكر مثلو. انتهى.
(: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوىاب إجازة، أخبرنا 197كفي مناقب ابن المغازلي )ص

 عفر بن محمد بنعمر بن عبد اهلل بن شوذب، حدثنا أبي، حدثنا ج
__________ 

 (.1/ط293( كابتداء ىذا بالبحث في شواىد التنزيل من )ص1)
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( ، حدثنا صالح بن رستم، 1عامر، حدثنا بشر بن آدـ، حدثنا عبد اهلل كالد أبي أحمد الزبير)
 عن ابن بريدة، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) أمرت أف

أدنيك كال اقصيك، كأف تعي كحق لك أف تعي ((. فأنزلت } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { 
 [.12]الحاقة:

كقاؿ ابن المغازلي قبل ىذا: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد اهلل بن القصاب، حدثنا أبو بكر 
ؿ: لما محمد بن أحمد بن محمد بن المفيد، حدثنا األشج قاؿ: سمعت علي بن أبي طالب يقو 

نزلت كتعيها أيذف كاعية قاؿ لي النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) سألت اهلل أف يجعلها أيذنك 
 يا علي ((. انتهى.

كفي تفسير ابن كثير: كقد قاؿ ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا العباس بن 
سمعت مكحوال يقوؿ:  الوليد بن ضبح الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا علي بن حوشب

[، قاؿ 12لما نزؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) سألت ربي أف يجعلها أذف علي (( فكاف علي يقوؿ: 

 و.ما سمعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم شيئا قط فنسيت
كىكذا ركاه ابن جرير، عن ابن سهل، عن الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب، عن مكحوؿ 

 بو، كىو حديث مرسل.



 قلت: يعني أف مكحوال ليس من الصحابة، كقد أرسلو عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
ر بن ثم قاؿ ابن كثير: كقاؿ ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر، حدثنا بش

حدثني صالح بن  -يعني كالد أبي أحمد الزبيرم  -آدـ، حدثنا عبد اهلل بن الزبير أبو محمد 
الهيثم، سمعت بريدة األسلمي يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) إني 

 أيمرت أف أيدنيك كال أقصيك، كأف أعلمك،
__________ 

 ( كىو محمد بن عبد اهلل. )مؤلف(.1)
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[. 12كأف تعي كحق لك أف تعي ((. قاؿ: فنزلت ىذه اآلية } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 انتهى المراد.

كىذا السند كالحديث موافق لسند ابن المغازلي، الذم ذكرتو أكال من جعفر بن محمد بن 
 لح بن رستم.عامر، إال أف ىذا فيو صالح بن الهيثم، كفي سند ابن المغازلي صا

( كما بعدىا، كفي سنده 422/ص2الحديث في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر )ج
في طريق: سمعت صالح بن ميثم يقوؿ: سمعت بريدة، كفي طريق: عن صالح بن ميثم قاؿ: 

( فقاؿ: كركاه أيضا 424سمعت بريدة، كأخرجو المحقق ىناؾ، كذكر حديث مكحوؿ في )ص
( من ترجمة أمير المؤمنين عليو السبلـ من أنساب األشراؼ القسم 82ث )الببلذرم في الحدي

(، قاؿ: حدثني مظفر بن مرجا، عن ىشاـ بن عمار، عن الوليد بن 319/ص1األكؿ من )ج
مسلم، عن علي بن حوشب قاؿ: سمعت مكحوال يقوؿ: قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

[. فقاؿ: )) يا علي سألت اهلل أف يجعلها أيذنك ((. 12الحاقة:كسلم } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]
قاؿ مكحوال: قاؿ علي: فما نسيت حديثا أك شيئا سمعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم.
( قاؿ: أخبرنا 190، أك77/ ص36كركاه أيضا في ترجمة علي بن حوشب من تاريخ دمشق)ج

الشحامي ] قاال [: أنبأنا أبو سعد األديب، أنبأنا محمد أبو المظفر بن القشيرم، كأبو القاسم 
بن بشر بن العباس، أنبأنا أبو الوليد محمد بن إدريس، أنبأنا سويد بن سعيد، أنبأنا الوليد بن 

مسلم، عن علي بن حوشب الفزارم، أنو سمع محكوال يحدث عن بريرة )كذا لعلو عن بريدة( 
[. 12لو كسلم ىذه اآلية } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:قاؿ: تبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآ



فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) سألت اهلل أف يجعلها أيذنك يا علي، ) قاؿ علي (: 
 فما نسيت شيئا بعد ذلك ((. انتهى المراد.
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أحمد بن عبد اهلل  ( بسنده عن أبي نعيم 198/ ص 1كأخرجو في فرائد السمطين ) ج 
الحافظ، قاؿ: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبد اهلل البغدادم 

المعركؼ بالمفيد سنة ثماف كخمسين، قاؿ: سمعت أبا الدنيا المعمر األشج يقوؿ: كسألت من 
بلوم، معو من أصحابو عن اسمو؟ فقاؿ: يكنى أبا عمرك، كاسمو عثماف بن عبد اهلل بن عواـ ال

قاؿ: كإف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كناه بأبي الدنيا لعلمو بطوؿ عمره، كإنما عرفو بماء 
شرب منو فبشره بطوؿ العمر، ككناه بأبي الدنيا، قاؿ: سمعت عليا يقوؿ: لما نزلت } كىتىًعيػىهىا 

)) سألت اهلل أف  [ قاؿ ] لي [ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم:12أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 يجعلها أذنك يا علي ((. انتهى.

كفي شواىد التنزيل للحاكم الحسكاني: كمن سورة الحاقة فيها قولو تعالى:} كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه 
[. أخبرنا القاضي أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد اهلل الرشيدم، كأبو سعيد 12{ ]الحاقة:

بو عثماف بن أبي بكر الزعفراني، كأبو عمرك بن أبي زكريا ) سعد نسخة ( بن أبي راشد، كأ
الشعراني كغيرىم، قالوا: أخبرنا أبو بكر المفيد بجرجرايا، حدثنا أبو الدنيا األشج المعمر قاؿ: 

[، قاؿ لي 12سمعت علي بن أبي طالب يقوؿ: لما نزلت } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 و كآلو كسلم: )) سألت اهلل أف يجعلها أذنك يا علي ((.رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

كىذا الحديث ركاه جماعة عن أمير المؤمنين علي عليو السبلـ، منهم: زر بن حبيش األسدم، 
حدثناه أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر، كالحاكم أبو عبد اهلل الحافظ، كأبو 

محمد بن عبد اهلل بن الصفار األصبهاني  سعيد محمد بن موسى، جميعا عن أبي عبد اهلل
الزاىد، حدثنا أبو بكر الفضل بن جعفر الصيدالني الواسطي بواسط، حدثنا زكريا بن يحيى بن 
حموم حدثنا سناف بن ىاركف، عن األعمش، عن عدم بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي 

و كآلو كسلم إليو كقاؿ: بن أبي طالب عليو السبلـ قاؿ: )) ضمني رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
أمرني ربي أف أدنيك كال أقصيك، كأف تسمع كتعي كحق على اهلل أف تعي ((، فنزلت } كىتىًعيػىهىا 

 [.12أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
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أخبرنا أبو الحسن األىوازم، أخبرنا أبو بكر  -أم ابن علي عليو السبلـ  -كابنو عمر 
القاسم بن محمد، بن جعفر، بن محمد، بن عبد اهلل، بن محمد،  البيضاكم، حدثنا أبو محمد

بن عمر، بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيو، عن محمد بن عبد اهلل، عن أبيو عبد 
اهلل، عن أبيو محمد، عن أبيو عمر، عن أبيو علي بن أبي طالب عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ 

اهلل أمرني أف أدنيك كال أقصيك، كأعلمك لتعي، كأنزلت  اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف
[، فأذنك الواعية لعلمي يا علي، كأنا المدينة 12علي ىذه اآلية } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 كأنت الباب، كال تؤتى المدينة إال من بابها ((.

( فقاؿ:  67/ ص 1) ج  قلت: كىذا أخرجو أبو نعيم في الحلية في ترجمة أمير المؤمنين
حدثنا محمد بن عمر بن سلم، حدثني أبو محمد القاسم، بن محمد، بن جعفر، بن محمد بن 
عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيو جعفر، عن أبيو محمد 

اهلل عليو بن عبد اهلل، عن أبيو محمد، عن أبيو عمر، عن أبيو علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
كآلو كسلم: )) يا علي إف اهلل أمرني أف أدنيك، كأعلمك لتعي، كأنزلت ىذه اآلية } كىتىًعيػىهىا أيذيفه 

 [، فأنت أذف كاعية لعلمي ((. انتهى.12كىاًعيىةه { ]الحاقة:
( الحاكم الوالد، عن أبي حفص، حدثنا 1كنرجع إلى ركاية الحاكم الحسكاني قاؿ: كأخبرنيو)

 سليماف بن األشعث، حدثنا أبو عمير بو كما سٌويت. عبد اهلل بن
كمكحوؿ الشامي، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن إسماعيل الواعظ، حدثنا أبو الفضل 

أحمد بن إسماعيل األزدم إمبلء، أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاؽ، حدثنا أبو عمير 
وؿ، عن علي عليو السبلـ، في الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب، عن مكح

[، قاؿ: قاؿ علي عليو السبلـ: قاؿ لي رسوؿ 12قولو تعالى } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) دعوت اهلل أف يجعلها أذنك يا علي ((.

__________ 
ىنا ككما في الخطية. ) مؤلف ( لعل ىذا مؤخر بعد سند مكحوؿ، كلكنو في المطبوعة كما 1)

.) 
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أخبرنا أبو طالب الجعفرم، أخبرنا أبو الحسن الكبلبي، حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن 
أبي حذيفة، حدثنا أبو إمامة، حدثنا بشر بن آدـ، حدثنا عبد اهلل بن الزبير، حدثنا صالح بن 

لى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) إف ميثم قاؿ: سمعت بريدة األسلمي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ص



اهلل أمرني أف أدنيك كال أقصيك، كأف أعلمك كتعي، كحق على اهلل أف تعي ((، قاؿ: كنزلت } 
 [.12كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:

كركاه جماعة عن الوليد، أخبرناه علي بن أحمد، أخبرنا محمد بن عبيد، حدثنا أحمد بن علي 
ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم األنطاكي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن الخزاز، حد

[، قاؿ رسوؿ اهلل 12حوشب، عن مكحوؿ قاؿ: لما نزلت } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) يا علي سألتو أف يجعلها أذنك ((.

ا أبو الشيخ األصبهاني، حدثنا علي بن سراج المصرم، حدثنا كأخبرنا أبو بكر الحارثي، أخبرن
علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب، عن مكحوؿ، عن علي 

[، قاؿ لي رسو اهلل صلى اهلل 12عليو السبلـ قاؿ: لما نزلت } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:
 ف يجعلها أذنك ففعل ((.عليو كآلو كسلم: )) سألت اهلل أ

أخبرنا الهيثم بن أبي الهيثم القاضي، أخبرنا بشر بن أحمد، أخبرنا عبد اهلل بن محمد بن ناجية، 
حدثنا إسحاؽ بن إسرائيل، حدثنا كليد بن مسلم، عن علي بن حوشب الفزارم قاؿ: سمعت 

ًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { مكحوال يقوؿ: قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ىذه اآلية } كىتى 
[ فالتفت إلى علي فقاؿ: )) سألت اهلل يا علي أف يجعلها أذنك ((. قاؿ علي 12]الحاقة:

 عليو السبلـ: فما نسيت حديثان أك شيئا سمعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
م، كأخبرنا أبو سعيد أخبرنا أحمد بن علي األصبهاني، أخبرنا زاىر بن أحمد أف أبا لبيد أخبرى

محمد بن عبد الرحمن الغررم، أخبرنا أبو سعيد محمد بن بشر البصرم، أخبرنا أبو لبيد محمد 
 بن إدريس الشامي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا
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الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب الفزارم، أنو سمع مكحوال يحدث عن بريدة قاؿ: تبل 
[. فقاؿ 12يو كآلو كسلم ىذه اآلية } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه { ]الحاقة:رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) سألت اهلل أف يجعلها أذنك يا علي ((. قاؿ علي عليو 
 السبلـ: فما نسيت شيئا بعد ذلك.

 لفظ أحمد، كلفظ محمد يا علي.
 كركاه غير الوليد عن علي بن حوشب.

 ند ذلك بسندين.قلت: أس
ثم قاؿ الحاكم: أخبرنا الحاكم الوالد، عن أبي حفص، حدثنا ابن عقدة، أخبرنا أحمد بن 



الحسن، حدثنا أبي، حدثنا حصين، عن مسكين السماف، عن محمد بن عبد اهلل، عن آبائو، 
ها عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) سألت اهلل أف يجعل

 أذنك يا علي ((. قاؿ علي عليو السبلـ: فما نسيت شيئا سمعتو بعد.
 كفي الباب عن جابر األنصارم.

قلت: أسنده عن جابر بسند كاحد، ثم قاؿ: كعن بريدة، فأسنده من طرؽ عديدة عن بشر بن 
آدـ، عن عبد اهلل بن الزبير، عن صالح بن ميثم، قاؿ: سمعت بريدة األسلمي يقوؿ: قاؿ رسوؿ 

 اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) إف اهلل أمرني... (( إلى أخره.
 ثم قاؿ الحاكم: بشر ىو أخو يحيى بن آدـ، كشيخو أبو أحمد الزبيرم.

قلت: لعل ىذا غلط في النسخة التي عندم، كالصواب أبو أبي أحمد الزبيرم، ألنو يقوؿ: 
 مد بن عبد اهلل.حدثنا عبد اهلل بن الزبير، كأبو أحمد ىو ابنو مح

ثم قاؿ الحاكم: كفي الباب عن ابن عباس، فأسنده عنو من طريقين، ثم قاؿ: كعن أنس، 
فأسنده عنو سندا كاحدا. ثم قاؿ: كعن الحسين بن علي، كعبد اهلل، كأبي جعفر. ثم قاؿ: 
كغيرىم، كلقد جمع فأكعى، كزاده المحقق فائدة كجمعا، كلكن التعليق عليو للمحقق ليس 

، إنما نقلت ىذا من نسخة خطية، فمن أراد االزدياد فليراجع النسخة المطبوعة التي عندم
 عليها تحقيق المحمودم، كبهذه الجملة تظهر
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قوة الحديث، كتتضح جرأة مقبل كمجازفتو في قولو، حيث ادعا أف ذلك موضوع ببل خبلؼ، 
 كما ترل.  كىذا مكحوؿ من كبار علماء التابعين يركيو بصيغة الجـز

ىذا كقد أكثر مقبل من الركايات في ىذا الباب، كتكلم بمثل ما تكلم بو في الماضي، دعاكل 
ال حجة فيها، كال إشكاؿ أف قليبل من الركايات التي أكردىا مقبل في طليعتو ال تعتمدىا 

ة، الشيعة، كلكنو يريد أف يشنع بها عليهم كبعضها يورده بصورة مشوىة، بتغيير يصيرىا منكر 
كىي تركل بصورة سليمة عن التشويو، كلكنو يذكر الركاية المنكرة بسبب التغيير، لغرض 

التشنيع، كقد يذكر الركاية كيتوصل بذكرىا إلى جرح بعض الشيعة، كإف كاف لم تصح عنو 
الركاية، ألف دكنو في السند من تكلم فيو، كلكنو يشتهي جرح الشيعة محاربة للفضائل 

م كبغضاء، كفيما قدمناه إشارة إلى طريقتو كطريقة ابن الجوزم كغيره من األخرل، كعداكة له
أسبلفو، كإشارة إلى طريقة الرد عليهم، فلنقتصر في الرد عليو في بقية الجواب على بعض ما 
يهم الجواب عنو، على أىنَّا قد اقتصرنا في الماضي على بعض، كتركنا للمستدرؾ علينا مجاال 



 كاسعا.
- - - 
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 [ حديث: )) ادعوا لي حبيبي ... ((] 
 في حديث: )) ادعو إلي حبيبي (( عن الشوكاني. ( 177قاؿ مقبل) 

 قاؿ الدار قطني: تفرد بو مسلم بن كيساف األعور، كتفرد بو إسماعيل بن أباف الوراؽ.
 كفي الؤللئ: كمسلم ركل لو الترمذم، كابن ماجة كىو متركؾ، كإسماعيل من شيوخ البخارم،
كقد ركاه ابن عدم من طريق أخرل عن عبد اهلل بن عمر مرفوعا، كزاد فقيل لعلي: ما قاؿ؟ 

 قاؿ: علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب.
قاؿ المعلمي: ىو من طريق كامل بن طلحة عن ابن لهيعة، ككامل سمع من ابن لهيعة بآخرة 

 كليس ذلك بشيء. ا ىػ.
/ 1األكؿ كلفظ الحديث، فهو في الؤللئ المصنوعة ) ج  أما السند كالجواب كباهلل التوفيق:

(، الدارقطني حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن بشر البجلي الكوفي، حدثنا  374ص 
علي بن الحسين بن عتبة، حدثنا إسماعيل بن أباف، حدثنا عبد اهلل بن مسلم المبلئي، عن أبيو، 

لت: لما حضر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو عن إبراىيم، عن علقمة كاألسود، عن عائشة قا
كسلم الموت قاؿ: )) ادعوا لي حبيبي، فدعوت لو أبا بكر فنظر ثم كضع رأسو، فقاؿ: ادعوا 

لي حبيبي فدعوا لو عمر فنظر إليو ثم كضع رأسو، كقاؿ: ادعوا لي حبيبي، فقلت: كيلكم ادعوا 
أفرد الثوب الذم كاف عليو ثم أدخلو فيو،  لو علي بن أبي طالب فواهلل ما يريد غيره، فلما رآه
 فلم يزؿ محتضنو حتى قبض كيده عليو ((. انتهى.
 ( فقاؿ: كلو طريق آخر. 375، كص 374كأما السند الثاني كاللفظ الثاني: فذكره في ) ص 

قاؿ ابن عدم: حدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد اهلل بن عمرك، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  المغافرم،

كآلو كسلم قاؿ في مرضو: )) ادعوا لي أخي، فدعوا لو أبا بكر فأعرض عنو، ثم قاؿ: ادعوا لي 
 أخي، فدعوا لو عمر فأعرض عنو، ثم قاؿ:
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كأكب عليو، فلما خرج من عنده  ادعوا لي أخي، فدعوا لو علي بن أبي طالب فستره بثوب
 قيل لو: ما قاؿ؟ قاؿ: علمني ألف باب، يفتح كل باب ألف باب (( كاهلل أعلم. انتهى.

قلت: فانظر تدليس مقبل كيف أكرد الركاية األكلى التي فيها ذكر الموت، ففيها لما حضر 
ى قبض، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم الموت، كفي آخرىا فلم يزؿ محتضنو حت

فأعجبتو ىذه الركاية، ألنو يراىا ساقطة بسبب مخالفتها، لما في الصحيح بزعمهم أف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم قبض بين سحرىا كنحرىا، ثم حذؼ الركاية الثانية كلم يذكر، إال إنو 

موت، كال ركاه ابن عدم بسند آخر، كلم يذكر لفظ الركاية الثانية، كليس فيها ذكر حضركر ال
قولو: فلم يزؿ محتضنو حتى قبض كيده عليو، فأكىم أنها ىي بعينها، كأنو إنما زاد فيها قولو: 

 )) فلما خرج من عنده قيل لو: ما قاؿ؟ قاؿ: علمني ألف باب... (( إلخ.
فجمع مقبل ىنا بين التدليس كبين إيراد اللفظ، الذم يعتقد أف الركاية تسقط بسببو دكف اللفظ 

كىذا يينبّْو الطالب إلى أف يحذر كال يتكل على خصومو كال يستسلم لهم، فهذه اآلخر، 
 عادتهم، كعند البحث تنكشف الحقائق.

/ ص 1كقد مر أكؿ الحديث بلفظ: )) ادعوا لي خليلي ((، أكرده السيوطي في الؤللئ ) ج 
الحسين بن  ( فقاؿ: عن ابن الجوزم أخبرنا عبد اهلل بن أحمد الخبلؿ، أنبانا علي بن 361

أيوب، أنبأنا أبو علي بن شاذاف، أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد الزبير، حدثنا علي بن 
الحسن بن فضاؿ الكوفي، حدثنا الحسين بن نصر بن مزاحم، حدثني أبي، حدثنا أبو عرفجة، 
عن عطية قاؿ: )) مرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم المرض الذم توفي فيو، ككانت 

ده عائشة كحفصة فقاؿ لهما: أرسبل إلى خليلي فأرسلتا إلى أبي بكر... إلى قولو فقاؿ: عن
أرسبل إلى خليلي فأرسلتا إلى علي فجاء فسلم، فلما جلس أمرىما فقامتا فقاؿ: يا علي ادع 

بصحيفة كداكة، فأملى ككتب علي كشهد جبريل، ثم طويت الصحيفة ((. كلم يذكر فيو حضور 
 ق لركاية ابن لهيعة، كأحسن األلفاظ لفظ ابن لهيعة.الموت فهو مواف
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ىذا كأما قولو: كمسلم متركؾ، فإنو يقاؿ لمن تركو: بعض المحدثين متركؾ، كإف كاف ثقة، كقد 
(: كسليماف بن أرقم أخرج لو أبو داكد، كالنسائي،  11/ ص 1قاؿ السيوطي في الؤللئ ) ج 

 م يتهم بكذب كال كضع. انتهى.كالترمذم، كىو كإف كاف مترككا فل
فباف أف ليس معنى متركؾ أنو كذاب أك كضاع، كإنما معناه تىرؾي بعض المحدثين لو، كذلك كثيرا 
ما يكوف للنفار، بسبب اختبلؼ المذىب أك غير ذلك، كما ترؾ أحمد بن حنبل من أجاب في 



، بل قد يكوف الجرح بسبب ذلك.  المحنة على حد عبارة القـو
( ما يفيد ذلك، حيث  156ابن عبد البر في كتاب جامع بياف العلم كفضلو ) ص كقد ذكر 

قاؿ: كربما كاف تكذيب مالك البن إسحاؽ في تشيعو كما نسب إليو من القوؿ بالقدر، كأما 
الصدؽ كالحفظ فكاف صدكقا حافظا، أثنى عليو ابن شهاب، ككثقو شعبة، كالثورم، كابن عيينة، 

ن مالك أنو قيل لو: من أين؟ قلت: في محمد بن إسحاؽ أنو كذاب. كجماعة جلة، كقد ركم ع
فقاؿ: سمعت ىشاـ بن عركة يقولو، كىذا تقليد ال برىاف عليو، كقيل لهشاـ بن عركة: من أين 

 قلت ذلك. قاؿ: ىو يركم عن امرأتي، ككاهلل ما رءاىا قط. انتهى.
كالتعديل: مسلم األعور المبلئي  أما مسلم المبلئي، فقاؿ فيو ابن أبي حاتم في كتاب الجرح

الكوفي، كىو مسلم بن كيساف، أبو عبد اهلل الضبي األعور، ركل عن أنس، كحبة بن جوين 
العرني، كمجاىد، ركل عنو الثورم، كشعبة، كإسرائيل، كحسن بن صالح، كخالد الواسطي، 

براىيم، نا عمرك كجرير بن عبد الحميد، سمعت أبي يقوؿ: ذلك، نا عبد الرحمن، نا محمد بن إ
بن علي قاؿ: كاف يحيى بن سعيد كعبد الرحمن بن مهدم ال يحدثاف عن مسلم األعور، كىو 

 مسلم أبو عبد اهلل، كشعبة كسفياف يحدثاف عنو. انتهى المراد.
قلت: أما يحيى بن سعيد فبل إشكاؿ في تعنتو على الشيعة كبغضو لهم، كيكفي في الداللة على 

لصادؽ، كعبد اهلل بن محمد بن عقيل، كقيس بن الربيع، كابن إسحاؽ، ذلك كبلمو في جعفر ا
 كإسرائيل بن يونس. كيكفي في الداللة على تعنتو كتعصبو
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ضدىم، قوؿ شعبة إماـ المحدثين: أال ترل إلى يحيى بن سعيد القطاف يتكلم في قيس بن 
 الربيع، ككاهلل ما لو إلى ذلك من سبيل.

ظم من سىنَّ الجرأة على جرح الشيعة بغير حق، ألف العثمانية يتبعونو كيحيى بن سعيد أع
كيزيدكف على ما جاء بو، كقد تكلم في إبراىيم بن أبي يحيى المدني، كأجلح بن عبد اهلل، 

كجابر بن يزيد الجعفي، كجعفر بن سليماف الضبعي، كحراـ بن عثماف، كالسرم بن إسماعيل، 
بد اهلل بن بسر الحيراني، كعبد اهلل بن لهيعة، كعلي بن زيد بن كشريك بن عبد اهلل النخعي، كع

 جدعاف، كعمر بن زائدة، كمجالد بن سعيد، كما ذكر ذلك كلو الذىبي في الميزاف.
كأما عبد الرحمن بن مهدم فمذىبو كمذىب يحيى بن سعيد، فهو متهم في الشيعة، كال التفات 

ما عمرك بن علي، تلميذ يحيى بن سعيد، قاؿ ابن إلى تركو من تركو منهم، كمثلهما الراكم عنه
 منكر الحديث جدا. -أم مسلم  -أبي حاتم: عن عمرك بن علي كىو 



قلت: أنكركا ركايتو لحديث الطير، كعظم عليهم ذلك، كلعلهم تركوه من أجلو، ألنهم ينكركنو 
 جدا.

لطير، ركاه عنو قاؿ في تهذيب التهذيب في آخر ترجمتو: كمن منكراتو حديثو عن أنس في ا
 ابن فضيل، كابن فضيل ثقة، كالحديث باطل. انتهى.

 قلت: ليس باطبل، كلكنهم ينكركف الحق.
قاؿ ابن أبي حاتم: أخبرنا عبد اهلل بن أحمد ] بن محمد [ بن حنبل فيما كتب إلي، قاؿ: قلت 

 ألبي مسلم األعور قاؿ: كاف ككيع ال يسميو. قلت: ًلمى؟ قاؿ: لضعفو. انتهى.
: ىذا الكتاب تكلمنا فيو فيما مضى، كال يبعد أف ككيعا كاف في بعض الحاالت ال يسميو قلت

لضعفو عند السامع، إذا كاف يعرؼ من السامع أنو يكره الركاية عنو، كيحيى بن سعيد، كعبد 
الرحمن، كلعل أصل الركاية ىذه من عندىما، فمعنى ىذه لضعفو عند بعض السامعين ال لضعفو 

ف ضعفو عنده ال يقتضي السكوت عنو، بل يقتضي ذكره، لئبل يدلس بو تدليسا عند ككيع، أل
 معيبا، كككيع أىجىلَّ من أف
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يفعل ذلك، كلو ترجمة عظيمة في تاريخ الخطيب، فليس سكوتو عن ذكر مسلم إذا سكت إال 
 لضعفو عند السامع، لئبل ينفر من ذكره.
ية كرامة األكلياء في شرح حديث أحمد بن حنبل: عن قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاش

أـ سلمة رضي اهلل عنها قالت: كالذم أحلف بو إف كاف علي عليو السبلـ ألقرب الناس عهدا 
 برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

كقد حقق السيد عبد هلل ىذا البحث، كذكر فيو ركاية القـو عن عائشة، كأتى بما يقتضيو 
 تحرر عن التقليد.اإلنصاؼ كال

كقاؿ في مسلم المبلئي: نالوا منو لركايتو حديث الطير كغيره، كضعفو البخارم، كأبو داكد، 
كالنسائي، كابن معين، كالرجل تابعي، كأنت خبير بأف التجريح ال بد فيو من المشاىدة، كقد 

ىؤالء سمع من مسلم أئمة كبار كشعبة، كالثورم، كككيع كغيرىم، كناىيك بمن سمع منو 
األئمة، كخرجو لو الترمذم، كابن ماجة، كمن أئمتنا الناصر األطركش، كأبو طالب، كمحمد بن 

 منصور.
 165، كص 119/ كص 4، كج 83/ ص 3قلت: كقد صحح لو الحاكم في المستدرؾ ) ج 

(، كأما كبلـ المعلمي في السماع من ابن لهيعة فهو مردكد، كإنما القـو يكرىوف بعض حديثو، 



من ادعا عليو الضعف حين كبر، كما في ترجمتو في كتاب الجرح كالتعديل عن أبي  فمنهم
مريم: حضرت ابن لهيعة في آخر عمره، كقـو من أىل بربر يقرأكف عليو من حديث منصور، 

كاألعمش، كالعراقيين، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ليس ىذا من حديثك؟ فقاؿ: بلى، ىذه 
 لم أكتب عنو بعد ذلك. انتهى.أحاديث قد مرت على مسامعي، ف

كمعنى ىذا أنو اتهمو، ألنو لم يكن سمع منو تلك األحاديث، فقاؿ: ليس ىذا من حديثك، بناء 
منو على أنو قد أحاط بها، كلكن ال دليل على أنو قد أحاط قبل ذلك بأحاديث ابن لهيعة، 

 كإنما ىو ظن جره إلى سوء الظن بابن لهيعة.
قت كتبو، فمن كتب عنو قبل ذلك مثل ابن المبارؾ، كعبد اهلل بن يزيد كمنهم من زعم أنها احتر 

 المقرم، أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب،
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كىذا غير مسلم، فقد ذكر ابن أبي حاتم بسنده عن أحمد بن سنبويو، قلت ألبي األسود النضر 
 بن عبد الجبار: أكاف البن لهيعة كتب؟ قاؿ: ما علمت.

يها: ثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، نا محمد بن يحيى بن حساف قاؿ: سمعت أبي يقوؿ: ما كف
رأيت أحفظ من ابن لهيعة بعد ىشيم، قلت لو: إف الناس يقولوف: احترؽ كتب ابن لهيعة، قاؿ: 

 ما غاب لو كتاب.
باعث ىذا كفي أكؿ ترجمتو أنو ركل عنو ابن المبارؾ، كابن كىب، كالمقرم، فلعل ىذا ىو ال

على دعاية االحتراؽ، فأرادكا تبرير سماع ابن المبارؾ كنحوه، بأنو كاف قبل احتراؽ الكتب، 
كالراجح أنو كذب لهذا الغرض، كالذم يظهر من كبلـ أبي زرعة أنو ال يعوؿ على ذلك، حيث 
 حكى عنو ابن أبي حاتم أنو قاؿ: أكلو كآخره سواء، أراد أنو ضعيف في األكؿ كاآلخر، ثم قاؿ:

إال أف ابن المبارؾ كابن كىب كانا يتتبعاف أصولو فيكتباف منو، كىؤالء الباقوف كانوا يأخذكف من 
الشيخ. فهذه طريقة ثالثة لتحسين أخذ إمامهم ابن المبارؾ عنو، كىي تدؿ على عدـ اختبلؼ 

حالتو بسبب عارض، كما يزعم بعضهم الحتراؽ كتبو أك لكبره، كما تدؿ على أنو ال يتعمد 
كذب، كإنما ضعفو أبو زرعة بناء على زعم قلة حفظو، ألنو لو كاف يكذب عمدا لما كاف فرؽ ال

 بين األصوؿ كغيرىا.
ىذا كقد حاكلوا االستدالؿ على ضعفو بركاية ذكرىا ابن أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن مهدم 

مرك بن شعيب، فقرأتو أنو قاؿ: ال تحمل عنو قليبل كال كثيرا، كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيو: ثنا ع
على ابن المبارؾ فأخرج إلي ابن المبارؾ من كتابو عن ابن لهيعة، فإذا حدثني إسحاؽ بن أبي 



 فركة، عن عمرك بن شعيب. انتهى.
قلت: أكثر ما في ىذا أنو يحمل على الغلط، كأف ابن لهيعة ظن ىذا الركاية من جملة ما سمعو 

من إسحاؽ عن عمرك بن شعيب، كأم عيب في أف  من عمرك بن شعيب، كنسي أنو إنما سمعها
يغلط من يحفظ اآلالؼ من الحديث غلطة أك غلطات كخصوصا في مثل ىذا، كقد تأكلوا 

لعكرمة بن عمار في ركاية منكرة ذكرناىا فيما مر، كحملها بعضهم على الغلط كلم يجرحوه بها، 
 فلماذا يتعنتوف في ابن لهيعة كأمثالو من ركاة الفضائل؟!
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ىذا كفي أكؿ ترجمتو عن علي ابن المديني قاؿ: سمعت يحيى بن سعيد القطاف قاؿ: قاؿ بشر 
 بن السرم: ] لو رأيت [ ابن لهيعة لم تحمل عنو حرفا !!

نا عبد الرحمن، سمعت أبي يحكي عن الحميدم قاؿ: كاف يحيى بن سعيد ال يرل ابن لهيعة 
 شيئا. انتهى.

قد عرؼ يحيى بالتعنت في الركاة، فعرؼ أنو كاف لو رأل ابن لهيعة قلت: لعل بشر بن السرم 
 لما حمل عنو حرفا.

قلت: يحيى بن سعيد ىو إمامهم في ىذا الشأف، فإذا كاف الراكم يركم ما ال يوافق مذىبو، 
أنكر حديثو كضعفو أك جرحو، غير مباؿ بما يعارض ذلك، كخصوصا إذا كاف فيو تشيع أك ىو 

ف يحيى بن سعيد بصرم، كقد أشار الذىبي إلى تعنتو في الركاة مطلقا، حيث يركم الفضائل، أل
قاؿ في الميزاف في ترجمة سيف بن سليماف: كحدث يحيى القطاف مع تعنتو عن سيف، كفي 

ترجمة يحيى بن سعيد في تهذيب التهذيب في آخر ترجمتو كاحتج بو األئمة كلهم، كقالوا: من 
أم يحيى القطاف كابن  -الترجمة عن علي بن المديني فإذا اجتمعا  تركو يحيى تركناه، كفي أثناء

 على ترؾ رجل تركتو، كإذا أخذ عنو أحدىما حدثت عنو. -مهدم 
كفي ترجمتو عن ابن منجويو كابن حباف: كىو الذم مهَّد ألىل العراؽ رسم الحديث، كأمعن في 

 البحث عن الثقات كترؾ الضعفاء.
 كمنو، تعلم أحمد، كيحيى، كعلي، كسائر أئمتنا. انتهى المراد. قاؿ ابن حجر: زاد ابن حباف

ف قب (: عبد اهلل بن  4ىذا كأما ابن لهيعة فقاؿ فيو السيد عبد اهلل ابن الهادم في الجداكؿ ) 
لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي، أبو عبد الرحمن المصرم، عن عطاء، كابن الزبير، كابن 

كزاعي، كالليث، كابن المبارؾ، كعبد اهلل بن كىب، كخلق كاف المنكدر، كخلف كثير، كعنو األ
 قاضي مصر كعاملها ) كذا (.



 قاؿ الثورم: عنده األصوؿ كعندنا الفركع.
كقاؿ ابن مهدم: كددت أني سمعت من ابن لهيعة خمس مائة حديث كغرمت مالي، كأىل 

 مصر يذكرك )ف( أنو لم يغلط، كأنو لم يزؿ أكؿ أمره كآخره كاحد.
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 قلت: كىم أعرؼ بو من غيرىم.
الصادؽ البار عبد اهلل بن لهيعة، كقاؿ أحمد: كاف صحيح  -كاهلل  -كقاؿ ابن كىب: حدثني 

 الكتاب.
 -أم القـو يحيى بن سعيد كاتباعو  -قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة، كقد نالوا منو 

 لذلك ألنو كاف مجبوال على التشيع.
 و المؤيد باهلل.فإف قلت: فقد جرح

قلت: حاشاه. كقد ركل عنو الكثير الطيب كلم يجرحو، كإنما قاؿ في جوابو على الخصم: قيل 
في ابن لهيعة كبلـ، كىذا صحيح ألنو قد تكلم فيو جماعة من المائلين عن آؿ الرسوؿ، كمثل 

ائي لم ىذا ليس بجرح، توفي سنة أربع كتسعين كمائة، احتج بو الجماعة لكن البخارم كالنس
 يصرحا باسمو. انتهى من الجداكؿ.

كالرمز في أكؿ ترجمتو، معناه: أنو أخرج حديثو األربعة المرشد باهلل، كالمؤيد باهلل، كأبو طالب، 
 كمحمد بن منصور، كالناصر، كصاحب المناقب، أظنو محمد بن سليماف الكوفي الزيدم.

يفتح كل باب ألف باب ((، فهو  أقوؿ: كأما قولو: )) علمني ألف باب ( 178قاؿ مقبل) ص 
مردكد بما جاء عن علي رضي اهلل عنو. ففي الصحيح: عن أبي جحيفة رضي اهلل عنو قاؿ: 

قلت لعلي رضي اهلل عنو: ىل عندكم كتاب؟ قاؿ: ال، إال كتاب اهلل، أك فهم أعطيو رجل 
 مسلم، أك ما في ىذه الصحيفة، العقل كفكاؾ األسير، كال يقتل مسلم بكافر.

أنو ال تعارض بين الركايتين فبل ترد إحداىما باألخرل، ألف السؤاؿ  الجواب كباهلل التوفيق:ك 
بقولو: ىل عندكم من كتاب؟ ليس بسؤاؿ عما سمعو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 
كلم يكتب كتابا، كمثل ىذا ال يخفى على من يعرؼ علي، أعني أف عنده من العلم الذم سمعو 

ؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم غير القرآف، فكيف يسأؿ عنو كىو أمر كاضح ال من رسو 
إشكاؿ فيو، كما أف غيره من الصحابة عندىم من العلم مما سمعوه من السنة غير القرآف، 

كذلك مفاد قوؿ اهلل تعالى في األمة المسلمة، من ذرية إبراىيم كإسماعيل: } رىبػَّنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم 
 الن رىسيو 
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يًهٍم ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلحىكً  ليو عىلىٍيًهٍم آيىاًتكى كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىيػيزىكّْ هيٍم يػىتػٍ يمي { ًمنػٍ
[. مع أف لفظ السؤاؿ في ىذه الركاية ال إشكاؿ فيو، ألنو ىل عندكم كتاب؟ 129]البقرة:

ح مطابق، ليس عنده كتاب إال كتاب اهلل كالصحيفة فالسؤاؿ عن الكتاب، كالجواب كاض
المذكورة، كإنما عنده فهم زائد، فهو يفهم معاني غامضة على غيره، فقد يتوىم متوىم من ذلك 

متى نسب إلى الكتاب معنى غامضا أف عنده كتابا آخر، كليس عنده كتاب إال القرآف 
 كالصحيفة المذكورة.

ىل عندكم شيء من الوحي غير القرآف؟ قاؿ: ال، كالذم : كفي ركاية: قلت لعلي: قاؿ مقبل
 فلق الحبة كبرأ النسمة إال فهم يعطيو اهلل تعالى في القرآف ... الحديث.

أف ىذه ركاية منكرة، إال أف يكوف الوحي بمعنى الكتاب، ألف العرب تسمي  كالجواب ::
لة الخط على الكبلـ داللة الكتاب: كحيا، ألنهم أيميوف، فلعلهم سموه: كحيا، لتخيلهم أف دال

خفية، كالداللة الخفية تسمى: كحيا، فمسوا الخط: كحيا، كفي معلقة لبيد إحدل المعلقات 
 السبع:

 
 عفت الديار محلها فمقامها ... بمنى تأبد غولها فرجامها

 فمدافع الرياف عرم رسمها ... خلقا كما ضمن الوًحيَّ سبلميها
 سبلمها

 
المعلقات السبع: الوحي الكتابة، كالفعل: كىحىى يىًحي، كالوحي  قاؿ في شرح الزكزني على

. السبلـ الحجارة، الواحد: سلمة   .-بكسر البلـ  -الكتاب، كالجمع: الوًحيُّ
ببقاء الكتاب في  -أم آثار ديار األحباب لقدـ األياـ  -ثم قاؿ الشارح: شبو بقاء اآلثار 

 الحجر. انتهى.
أنو قاؿ: حفظت القرآف في كذا، كالوحي في كذا، يريد: إف  كركم عن جابر بن يزيد الجعفي

 صحت عنو الركاية أنو حفظ القرآف بسرعة، بخبلؼ الكتابة، فلم
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يسهل لو حفظها لصعوبتها، ألف التهجي كتعلم الكتابة يصعب على العربي، كال يصعب عليو 
 حفظ القرآف، ألنو بلساف عربي مبين.

لركاية عن علي عليو السبلـ كسؤالو: ىل عندكم شيء من الوحي الكتاب؟ ىذا فإف كاف المراد با
فهي موافقة للركاية األكلى، كإال فهي مكذكبة من أكاذيب النواصب، لغرض رميو عليو السبلـ 

 بالجهل بالسنة، حرفوا الركاية األكلى.
في باب  (67/ص4أما إذا كاف الوحي بمعنى الكتاب، كانت كما ركاه البخارم في صحيحو )ج

ذمة المسلمين كجوارىم عن إبراىيم التيمي عن أبيو قاؿ: خطبنا علي فقاؿ: ما عندنا كتاب 
نقرأه إال كتاب اهلل كما في ىذه الصحيفة، فقاؿ: فيها الجراحات، كأسناف اإلبل، كالمدينة 

 حراـ... إلخ.
ا عن النبي ( من ىذا الجزء في باب إثم من عاىد ثم غدر، بلفظ: ما كتبن69كأخرجو في )ص

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم إال القرآف كما في ىذه الصحيفة... إلخ.
فالنفي للكتاب غير القرآف كالصحيفة المذكورة، ال المحفوظ من كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم الذم لم يكتبو علي عليو السبلـ، كليس مكتوبا عنده كلكنو محفوظ، كعلى ىذا فبل 

 ه الركاية كركاية )) علمني ألف باب ((.تعارض بين ىذ
 
- - - 
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 [ حديث: )) مثلي مثل شجرة أنا أصلها ... ((] 
حديث )) مثلي مثل شجرة أنا أصلها، كعلي فرعها، كالحسن كالحسين  (:183قاؿ مقبل)ص

 ثمرتها، كالشيعة كرقها، فأم شيء يخرج من الطيب إال الطيب ((.
اف: كاف عباد بن يعقوب رافضيا داعية، ركل المناكير عن المشاىير ابن الجوزم، قاؿ ابن حب

 فاستحق الترؾ.
إف ابن حباف ذكره في كتاب المجركحين كالضعفاء، كادعا عليو ذلك  كالجواب كباهلل التوفيق:

كىو خصم لو، مبغض متعصب ضده، فبل تقبل دعواه عليو بدكف حجة، كلم يذكر لذلك حجة 
(، عن 1أف قاؿ: كىو الذم ركل عن شريك، عن عاصم، عن زر ) صحيحة، إنما كانت حجتو

عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إذا رأيتم معاكية على منبرم فاقتلوه 
.)) 



 أخبرنا الطبرم قاؿ: حدثنا محمد بن صالح، قاؿ: حدثنا عباد بن يعقوب، عن شريك. انتهى.
لى فرط تعصبو، لم يذكر غيرىا لعجزه عن إيراد الحجة فهذه حجة ابن حباف الدالة ع

 الصحيحة، ألف عباد بن يعقوب من خيار عباد اهلل.
كأم نكارة في األمر بقتل قائد الفئة الباغية؟! كاهلل تعالى يقوؿ: } فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى 

بي في الميزاف في ترجمة عبد الرزاؽ من [. كالحديث ذكره الذى9ًإلىى أىٍمًر اللًَّو { ]الحجرات:
طرؽ غير طريق عباد، ككذلك حديث )) مثل شجرة أنا أصلها ((. ذكره الذىبي في ترجمة 

 عمرك بن إسماعيل كسنده من طريقهما.
كلفظو في الؤللئ المصنوعة: ابن مردكيو، حدثنا سليماف بن أحمد، حدثنا محمد بن الحسين 

، حدثنا يحيى بن بشار الكندم، عن عمرك بن إسماعيل بن حفص، حدثنا عباد بن يعقوب
 الهمداني عن أبي إسحاؽ، عن الحارث، عن علي، كعن عاصم بن

__________ 
 ( عن زر كما في الميزاف عن ابن حباف. ) مؤلف (.1)
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ضمرة، عن علي مرفوعا: )) مثلي مثل شجرة أنا أصلها، كعلي فرعها، كالحسن كالحسين 
 الشيعة كرثتها )كذا(، فأم شيء يخرج من الطيب إال الطيب ((.ثمرتها، ك 

(، كأكؿ البحث 1كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر نحوه أطوؿ منو كذلك في )ج
 ( في الطبعة الثانية، كفي تحقيقو تخريج كاسع فراجعو.142فيو من )ص

 
- - - 
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 [ حديث: )) يا علي أنت أخي ... ((] 
 حديث )) يا علي أنت أخي كصاحبي، كرفيقي في الجنة ((. (:187قبل)صقاؿ م

... إلى أف قاؿ: عثماف بن عبد الرحمن ىو 12/268قاؿ األلباني: موضوع، أخرجو الخطيب 
القرشي كىو كذاب، كما تقدـ مرارا، كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: كأحاديث المؤاخاة كلها 

 منهاج. ا ىػ كبلمو.كذب، كأقره الذىبي في مختصر ال



أما سند الحديث فأكرده الخطيب في تاريخو، في ترجمة عمراف بن  كالجواب كباهلل التوفيق:
سوار البلحقي، فقاؿ: أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخبلؿ، أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد 

أزىر اإلسماعيلي، أخبرني أبو عمر محمد بن العباس بن الفضل بن محمد بن إبراىيم بن 
التميمي الخراز بجرجاف، حدثنا عمراف بن سوار البغدادم، حدثنا عثماف بن عبد الرحمن، 

حدثنا محمد بن علي بن الحسين، عن أبيو، عن علي )كذا(، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم: )) يا علي أنت أخي كصاحبي، كرفيقي في الجنة ((. انتهى.

رجم لو الذىبي في الميزاف ترجمة طويلة، قاؿ في أكلها: عثماف بن كعثماف بن عبد الرحمن ت
عبد الرحمن القرشي الزىرم الوقاصي المالكي، أبو عمرك. قاؿ البخارم: تركوه. ثم قاؿ 

الذىبي: ابن أبي فديك حدثني عمر بن حفص، عن عثماف بن عبد الرحمن، عن محمد بن 
يو كآلو كسلم، فذكر حديثا آخر، كأراد أنو ىو علي، عن أبيو، عن علي، عن النبي صلى اهلل عل

( كلم يذكر أنو ركل عنو 279/ص11الوقاصي، كالوقاصي ترجم لو الخطيب في تاريخو )ج
عمر بن حفص، كال عمراف بن سوار البغدادم، كال أنو ركل عن محمد بن علي، مع أف الترجمة  

 ي ىو القرشي الوقاصي.كاملة في نحو صفحة كنصف، فبل نسلم أف الركام عن محمد بن عل
 كأما قوؿ ابن تيمية: فليس حجة بل ىو مردكد.
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/ 12كأحاديث المؤاخاة كثيرة شهيرة، كمنها ما أخرجو الترمذم كحٌسنو، فقاؿ في صحيحو )ج
( من عارضة األحوذم شرح الترمذم، حدثنا يوسف بن موسى القطاف البغدادم، 169ص

ن صالح بن حيي )كذا(، عن حكيم بن جبير، عن جميع بن حدثنا علي بن قادـ، حدثنا علي ب
عمير التيمي، عن ابن عمر قاؿ: آخى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بين أصحابو فجاء 
علي تدمع عيناه، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل آخيت بين أصحابك كلم تؤاخ بيني كبين أحد، فقاؿ لو 

 أخي في الدنيا كاآلخرة ((. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنت
 قاؿ أبو عيسى: ىذا حديث حسن غريب، كفي الباب: عن زيد بن أبي أكفى. انتهى.

(، 35/ص3كمنها: ما صححو بعض أىل الحديث، كقد ركاه ابن عبد البر في االستيعاب )ج
خي فركل بإسناده عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) أنت أ

 كصاحبي ((.
كركل المناشدة بذلك قاؿ: كركينا من كجوه عن علي رضي اهلل عنو أنو كاف يقوؿ: )) أنا عبد 

 اهلل كأخو رسولو... (( إلخ.



ثم قاؿ ابن عبد البر: آخى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بين المهاجرين ثم آخى بين 
: )) أنت أخي في الدنيا كاآلخرة ((، المهاجرين كاألنصار، كقاؿ في كل كاحدة منهما لعلي

 كآخى بينو كبين نفسو، فلذلك كاف ىذا القوؿ كما أشبهو من علي رضي اهلل عنو. انتهى.
فراجعو فإسناده غير إسناد الترمذم، كمن أراد معرفة ذلك فليطالع الجزء الثالث من الغدير 

الفصل في الملل كالنحل لؤلميني، ففيو ما يكفي كيشفي، كمحل البحث في أبحاث الرد على 
، كابتداء البحث في المؤاخاة )ص ( في الطبعة الرابعة، فقد استغرؽ البحث في 111البن حـز

المؤاخاة نحو ست كرؽ، ككذلك أحاديث المؤاخاة مذكورة بأسانيد عديدة في ترجمة اإلماـ 
ستقبل، فمنو علي عليو السبلـ من تاريخ ابن عساكر كفي تخريجها، كذلك لو جمع لجاء كتابا م

ما ذكر ىناؾ بعنواف مؤاخات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بين أصحابو ثم تآخيو صلى 
 اهلل عليو كآلو
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(، كذلك في ثماف كرؽ كبار، كبعد ذلك ما 117/ص2كسلم بينو كبين علي عليو السبلـ)ج
( في نحو 133/ص1لو )ج ذكر بعنواف اتخاذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليا أخا

 ثبلث كرؽ.
(، كخرجو المحقق من طرؽ عديدة في 98، كص97/ص1كقد ذكراه في حديث اإلنذار )ج

( من الترجمة من تاريخ ابن عساكر، كذكراه 102، كىو في ص101،كص100،كص99)ص
( من الترجمة، كأكرده المحقق في 105،كص104( كىو في )103في )ص

الكتاب في غير تلك المواضع، فطالعو فإنو مفيد جدا،  (، كأيضا يوجد في107،كص106)ص
 كإذا طالعتو عرفت تحامل ابن تيمية كتعصبو ىو كالذىبي كمن قلدىما.

كقد أكرد األميني في الغدير بعض أقواؿ ابن تيمية في كتابو المسمى منهاج السنة كرد عليها، 
ت أنت تنظر إلى كتاب (: منهاج السنة: إذا أرد4،ط148/ص3كابتدأ البحث ذلك بقولو )ج

كىو الحرم  -منهاج السنة  -سمي بضد معناه، فانظر إلى ىذا الكتاب الذم استعير لو اسم 
بأف يسمى: منهاج البدعة، كىو كتاب حشوه ضبلالت كأكاذيب كتحكمات كإنكار المسٌلمات 

 كتكفير المسلمين... الخ.
ه لحديث المؤاخاة، ذكره كأجاب عنو ثم ذكر أقاكيل قد ذكر مقبل بعضها أك كلها، كمنها: إنكار 

( كاألبحاث التي ذكر فيها من أقاكيل ابن تيمية 217/ص7بكبلـ ابن حجر في فتح البارم )ج
(، قاؿ في آخر الجواب عنو: ىذه نبذة يسيرة من 217، إلى ص148كأجاب عنها من )ص



كاألكاذيب  مخاريق ابن تيمية، كلو ذىبنا إلى استيفاء ما في منهاج بدعتو من الضبلالت
كالتحكمات كالتقوالت فعلينا أف نعيد نسخ مجلداتو األربع، كنرد فيها بمجلدات في ردىا، كلم 
أجد بيانا يعرب عن حقيقة الرجل كيمثلها للمؤل العلمي، غير أني أقتصر على كلمة الحافظ ابن 

 (.86حجر في كتابو الفتاكم الحديثية )ص
و، كأعماه كأصمو كأذلو، كبذلك صرح األئمة الذين قاؿ عن ابن تيمية: عبد خذلو اهلل كأضل

 بينوا فساد أحوالو، ككذب أقوالو، كمن أراد ذلك فعليو بمطالعة كبلـ
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اإلماـ المجتهد المتفق على إمامتو كجبللتو، كبلوغو مرتبة االجتهاد، أبي الحسن السبكي ككلده 
كغيرىم من الشافعية كالمالكية كالحنفية، التاج، كالشيخ اإلماـ العز بن جماعة، كأىل عصرىم، 

كلم يقصر اعتراضو على متأخرم الصوفية، بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب كعلي بن أبي 
طالب رضي اهلل عنهما، كالحاصل أف ال يقاـ لكبلمو كزف، بل يرمى في كل كعر كحزف، كيعتقد 

 طريقتو كعقيدتو كفعلو، آمين... الخ.فيو أنو ضاؿ مضل غاؿ، عاملو اهلل بعدلو، كأجارنا من مثل 
ككذلك الذىبي فيو كبلـ للسبكي في الطبقات، كحكاه السيد العبلمة الكبير مجد الدين في 

 (.134،كص133لوامع األنوار )ص
قاؿ السيد العبلمة الكبير عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء، في سياؽ الكبلـ على 

الموضوعات، كقاؿ فيو الذىبي: موضوع، كأما كبلـ الذىبي كابن  حديث أكرده ابن الجوزم في
الجوزم فهو كبلـ من ناصىبى آؿ محمد كتخلى عن كالءىم، كلم يحجزه دين فيمنعو عن 

 اإلقداـ على كل ما يشتهيو. انتهى.
ككذلك المقبلي لو كبلـ في الذىبي رماه فيو بالنصب، فبل عجب أف يقرر شيخو ابن تيمية على 

 المؤاخاة بين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلي عليو السبلـ.إنكار 
 
- - - 
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 [ حديث: )) إف اهلل أكحى إلي في علي ... ((] 
حديث )) إف اهلل تعالى أكحى إلي في علي ثبلثة أشياء ليلة أيسرم بي، أنو  (:187قاؿ مقبل)ص



 لين ((.سيد المؤمنين، كإماـ المتقين، كقائد الغر المحج
قاؿ األلباني: موضوع. أخرجو الطبراني، ثم ساؽ سنده كقاؿ: تفرد بو مجاشع، ثم قاؿ: قلت: 

كىو كذاب، ككذلك شيخو عيسى بن سوادة، كبو كحده أعلو الهيثمي في المجمع فقصر، كقاؿ 
شيخ اإلسبلـ: ىذا حديث موضوع عند من لو أدنى معرفة بالحديث، كال تحل نسبتو إلى رسوؿ 

، كال نعلم أحدا سيد المسلمين، كإماـ المتقين، كقائد اهلل  صلى اهلل عليو كآلو كسلم المعصـو
الغر المحجلين غير نبينا صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كاللفظ مطلق ما قالو فيو: من بعدم، كأقره 

 الذىبي في مختصر المنهاج. ا ىػ. ...
( قاؿ: حدثنا 138،كص137/ص3أخرج الحاكم في المستدرؾ )ج كالجواب كباهلل التوفيق:

أبو بكر بن إسحاؽ، أنبأ محمد بن أيوب، أنا عمرك بن الحصين، أنبأ يحيى بن العبلء الرازم، 
ثنا ىبلؿ بن أبي حميد، عن عبد اهلل بن أسعد بن زرارة، عن أبيو قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو كآلو 

متقين، كقائد الغر المحجلين كسلم: )) أيكحي إلي في علي ثبلث، أنو سيد المسلمين، كإماـ ال
 ((، ىذا حديث صحيح اإلسناد.

كقاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء في أربعين حديثا، نصا على إمامة علي 
عليو السبلـ )الثاني(: أخرج عبلمة الزيدية كنحريرىا حاكم صعدة للهادم للحق الفقيو محمد 

عثماف بن سعيد بن عبد اهلل، قاؿ: حدثنا الحسن بن محمد بن سليماف الكوفي، قاؿ: حدثنا 
بن عمر األنصارم، عن عبد اهلل بن أسعد بن زرارة، عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) لما أيسرم بي انتهى بي إلى قصر من لؤلؤ، فراشو من ذىب 
يو السبلـ بثبلث، أنو سيد المسلمين، كإماـ المتقين، يتؤلأل، فأكحى إلي ربي كأمرني في علي عل

 كقائد الغر المحجلين ((.
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قاؿ محمد بن سليماف: كحدثنا علي بن رجاء الحبلؿ، قاؿ: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، 
عن أبيو، عن جعفر بن زياد األحمر، عن ىبلؿ، عن مقبلص )كذا كلعلو بن( الصيرفي، عن 

 ]أ[سعد، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مثلو.عبد اهلل بن 
كأخرج ابن المغازلي قاؿ: أخبرنا أبو طاىر محمد بن علي بن محمد البيع البغدادم فيما كتب 
إلي، يخبرني أف أبا أحمد عبد اهلل بن أبي مسلم القرضي حدثهم، أخبرنا أبو العباس أحمد بن 

خبرنا محمد بن إسماعيل بن إسحاؽ، أخبرنا محمد بن عدم، محمد بن سعيد الحافظ، أ
أخبرنا أبو جعفر األحمر، أخبرنا ىبلؿ الصواؼ، عن عبد اهلل بن كثير أك كثير بن عبد اهلل، عن 



أبي أحطب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
ة أيسرم بي إذا قصر أحمر من ياقوتة تتؤلأل، فأيكحي إلي في اهلل عليو كآلو كسلم: )) لما كاف ليل

 علي أنو سيد المسلمين، كإماـ المتقين، كقائد الغر المحجلين ((. انتهى.
كقولو: عن أبي أحطب، ىكذا في حاشية كرامة األكلياء، أما في نسخة مناقب ابن المغازلي 

المطبوعة: عبيد اهلل بن أبي مسلم المطبوعة فهو عن أبي أخطب، بالخاء المعجمة، ككذلك في 
 الفرضي.

 كقولو: أخبرنا محمد بن عدم، الذم في المطبوعة: أخبرنا محمد بن عديس.
كقولو: أخبرنا أبو جعفر األحمر، الذم في المطبوعة: جعفر األحمر، ككذلك في لفظ الحديث: 

ي، أخبرنا أبو ( كبعده في مناقب ابن المغازل83من ياقوت يتؤلأل، كمحلو في المطبوعة )ص
طالب محمد بن أحمد بن عثماف، أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيُّويو الخزاز إجازة، 
حدثنا ابن أبي داكد، حدثنا إبراىيم بن عباد الكرماني، حدثنا يحيى بن أبي بكر، أخبرنا جعفر 

ة، عن أبيو قاؿ: بن زياد، عن ىبلؿ الوزاف، عن أبي كثير األسدم عن عبيد اهلل بن أسعد بن زرار 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) انتهيت ليلة أيسرم بي إلى سدرة المنتهى، فأكحي 
إلي في علي ثبلث، أنو إماـ المتقين، كسيد المسلمين، كقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم 

.)) 
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اهلل عليو كآلو كسلم غير ىذا قاؿ ابن أبي داكد: لم يرك ىذا الحديث عن رسوؿ اهلل صلى 
 الرجل. انتهى.

 اتفق النسختاف في ىذا السند على جعفر بن زياد، فظهر أنو الصواب في السند األكؿ.
أما قولو: يحيى بن أبي بكر، ففي نقل السند عن مناقب ابن المغازلي: يحيى بن أحمد بن أبي 

 بكر.
لياء: كأخرج محمد بن يوسف )أم قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األك 

الكنجي(، عن عبد العزيز بن محمد الصالحي، قاؿ:أخبرنا الحافظ أبو القاسم الحسن بن ىبة 
اهلل الشافعي، أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد بن ماىاف، أخبرنا أبو منصور 

الحافظ، أخبرنا محمد  شجاع بن علي بن علي بن شجاع، حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن إسحاؽ
بن الحسين القطاف، حدثنا إبراىيم بن عبيد اهلل، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا جعفر األقمر، عن 

ىبلؿ الصدفي )كذا(، حدثنا أبو بكر األنصارم، عن عبد اهلل بن سعد بن زرارة قاؿ: قاؿ 



بي إلى قصر من لؤلؤ، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) لما أسرم بي إلى السماء انتهى 
فرشو من ذىب يتؤلأل، فأكحي إلي أك أمرني بثبلث خصاؿ في علي، بأنو سيد المسلمين، كإماـ 

 المتقين، كقائد الغر المحجلين ((. انتهى.
كقولهم: لم يركه إال فبلف، قد يريدكف بذلك اللفظ خاصة أك بذلك السند، كىذه األسانيد 

 يظهر أنها انفقت في ىبلؿ.
يضا سليماف بن أحمد الطبراني في ترجمة محمد بن مسلم األشعرم من المعجم الصغير كركاه أ

ىػ( قاؿ: حدثنا محمد بن مسلم بن عبد العزيز األشعرم  1388/ط سنة88/ص2)ج
األصبهاني، حدثنا مجاشع بن عمرك بهمداف سنة خمس كثبلثين كمأتين، حدثنا عيسى بن 

الوزاف، عن عبد اهلل بن عكيم الجهني قاؿ: قاؿ سوادة الرازم، حدثنا ىبلؿ بن أبي حميد 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف اهلل عز كجل أكحى إلي في علي ثبلثة أشياء ليلة 

 أيسرم بي، أنو سيد المؤمنين، كإما المتقين، كقائد الغر المحجلين ((. انتهى.
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يم في ترجمة محمد بن مسلم األشعرم من قاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي: كركاه عنو أبو نع
(، كركاه أيضا عن الطبراني في المعجم الصغير الهيثمي في مجمع 229/ص2تاريخ أصبهاف )ج

 (. انتهى.121/ص9الزكائد )ج
فقوؿ الطبراني: تفرد بو مجاشع، لعلو يعني من ىذه الطريق، حيث ركاه عن ىبلؿ بل ىو ظاىر  

ؿ إال عيسى، تفرد بو مجاشع، كبقية الركاة رككه عن أسعد بن كبلمو، ألنو قاؿ: لم يركه عن ىبل
 زرارة.

فإيراد مقبل لهذه الركاية المخالفة للركايات، ليبطل الحديث جملة تدليس، ألنو يوىم أنو ال 
طريق لو غيرىا، كقد مر بعض طرقو، كىو في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر 

( فقاؿ: أخبرنا أبو الحسن 256/ص2اىدا في )ج( كما بعدىا، ثم ذكر لو ش256/ص2)ج
الفرضي، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العبلء، أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن سليماف بن المعدؿ 
العريني النصيبي بها، كأبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد، قاال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن 

ماف بن أبي شيبة، أنبأنا إبراىيم بن محمد، أنبأنا يوسف بن خبلد، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عث
علي بن عائش )كذا(، عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس بن مالك 

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) اسكب إلي )كذا( ماءن أك كضوءان، ]قاؿ: 
أكؿ من يدخل من ىذا الباب أمير فسكبت لو[ فتوضأ ثم قاـ فصلى ركعتين، ثم قاؿ: يا أنس 



 المؤمنين، كقائد الغر المحجلين، ]ك[ سيد المؤمنين علي ((. انتهى.
( فقاؿ: حدثنا محمد بن أحمد بن علي، ثنا محمد بن 63/ص1كركاه أبو نعيم في الحلية )ج

 عثماف بن أبي شيبة، ثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، ثنا علي بن عياش )كذا(، عن الحارث بن
 حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

فذكره كفيو: )) أكؿ من يدخل عليك من ىذا الباب أمير المؤمنين، كسيد المسلمين، كقائد 
الغر المحجلين، قاؿ أنس: فقلت: اللهم اجعلو رجبل من األنصار ككتمتو إذ جاء علي... (( 

 إلخ.
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( من  2كأخرجو ابن عساكر من طريق أبي نعيم، فقاؿ في ترجمة اإلماـ علي من تاريخو ) ج 
(: أنبأنا أبو علي المقرئ، أنبأنا أبو نعيم الحافظ، أنبأنا محمد بن أحمد  486الترجمة ) ص 

بن علي، أنبأنا محمد بن عثماف بن أبي شيبة، أنبأنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، أنبأنا علي بن 
عابس، عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كآلو كسلم.
فذكره كفيو: )) أكؿ من يدخل عليك من ىذا الباب أمير المؤمنين، كسيد المسلمين، كقائد 

 الغر المحجلين، كخاتم الوصيين ((.
 في السندين قبلو تصحيف.كقولو: في السند علي بن عابس، لعلو الصواب، كما 

كذكر السيد عبد اهلل بن الهادم ىذا الحديث في حاشية كرامة األكلياء، في األربعين حديثا 
عن إبراىيم بن محمود بن سالم  -يعني الكنجي  -فقاؿ: )السابع( أخرج محمد بن يوسف 

بطي، أخبرنا أبو الجوىرم، كعلي بن محمد بن عبد السميع بن الواثق باهلل، قاال: أخبرنا ابن ال
حدثنا محمد بن أحمد بن علي، حدثنا  -أم أبو نعيم  -الفضل بن أحمد، أخبرنا بن عبد اهلل 

محمد بن عثماف بن أبي شيبة، حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، حدثنا علي بن عابس... 
 إلخ السند كالحديث بطولو.

أبو نعيم في حلية األكلياء.  ثم قاؿ: قاؿ ابن يوسف: ىذا حديث حسن عاؿ، أخرجو الحافظ
 انتهى.

( بسنده عن الشعبي قاؿ: قاؿ  440/ ص 2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 
علي: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ) لي (: )) مرحبا بسيد المسلمين، كإماـ 

اني، كسألتو المتقين. فقيل لعلي: فأم شيء كاف من شكرؾ. قاؿ: حمدت اهلل على ما آت



 الشكر على ما أكالني، كأف يزيدني ما أعطاني (( ) كذا (. انتهى.
( فقاؿ: حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي  66/ ص 1كأخرجو أبو نعيم في الحلية ) ج 

 الفصباني، ثنا علي بن العباس البجلي، ثنا أحمد بن يحيى، ثنا الحسن بن
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عن أبيو، عن الشعبي قاؿ: قاؿ علي: قاؿ لي رسوؿ اهلل عليو  الحسين، ثنا إبراىيم بن يوسف،
الصبلة كالسبلـ: )) مرحبا بسيد المسلمين، كإماـ المتقين. فقيل لعلي: فأم شيء كاف من 

شكرؾ؟ قاؿ: حمدت اهلل على ما أتاني، كسألتو الشكر على ما أكالني، كأف يزيدني مما أعطاني 
 ((. انتهى.

(، نقبل عن أبي  2/ ط 57/ ص 15فضائل علي عليو السبلـ ) ج كركاه في كنز العماؿ في 
 نعيم.

( قاؿ: حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيو  129/ ص 3كأخرج الحاكم في المستدرؾ ) ج 
اإلماـ الشاشي ببخارل، ثنا النعماف بن ىاركف البلدم، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد اهلل بن يزيد 

سفياف الثورم، عن عبد اهلل بن عثماف بن خثيم، عن عبد الرحمن  الحراني، ثنا عبد الرزاؽ، ثنا
بن عثماف قاؿ: سمعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما يقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم كىو آخذ بضبع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو كىو يقوؿ: )) ىذا أمير 
خذكؿ من خذلو، ثم مد بها صوتو ((. ىذا حديث البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، م

 صحيح اإلسناد. انتهى.
(، في ترجمة محمد بن عبد الصمد الدقاؽ،  377/ ص 2كأخرجو الخطيب في تاريخو ) ج 

بلفظ: قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو الحديبية كىو آخذ بيد علي 
منصور من نصره، مخذكؿ من خذلو، يمد بها صوتو:  يقوؿ: )) ىذا أمير البررة، كقاتل الفجرة،

 أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد البيت فليأت الباب ((. انتهى.
(، في ترجمة أحمد بن عبد اهلل بن يزيد، فقاؿ:  219/ ص 4كأخرجو الخطيب أيضا في ) ج 

محمد بن الحسين  أخبرنا أبو طاىر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، حدثنا أبو الفتح
بن أحمد األزدم الحافظ، حدثنا محمد بن عبد اهلل الصيرفي، كعلي بن إبراىيم البلدم، 

كجماعة، قالوا: حدثنا أحمد بن عبد اهلل بن يزيد المؤدب، أبو جعفر السامرم، حدثنا عبد 
 الرزاؽ... إلخ.

 مثل ركاية الحاكم سندا كمتنا.
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فتح: تفرد بو عبد الرزاؽ كحده، قاؿ الخطيب: كلم يركه عن عبد ثم قاؿ الخطيب: قاؿ أبو ال
 الرزاؽ ] غير [ أحمد بن عبد اهلل ىذا، كىو أنكر ما حفظ عليو كاهلل أعلم. انتهى.

قلت: ال نكارة، فالحديث موافق لحديث الغدير كحديث المنزلة كغيرىما، كلم يصادـ نصا فبل 
 نكارة فيو.

مد بن عبد الصمد ىكذا: حدثنا يحيى بن علي الدسكرم ىذا كسند الخطيب في ترجمة مح
بحلواف، حدثنا أبو بكر محمد بن المقرم بأصبهاف، حدثنا أبو الطيب محمد بن عبد الصمد 

 الدقاؽ البغدادم، حدثنا أحمد بن عبد اهلل، أبو جعفر المكتب، حدثنا عبد الرزاؽ... إلخ.
 من تكلم فيو بما يكفي.كقد مر الكبلـ في أحمد بن عبد اهلل، كالرد على 

(  478، ك 477، كص 476/ ص 2كالحديث في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 
 كرد محققو.

(: قد  478قوؿ الخطيب: لم يركه عن عبد الرزاؽ غير أحمد بن عبد اهلل، فقاؿ في ) ص 
عن عبد تقدـ عن السيوطي أف أحمد بن طاىر بن حرملة بن يحيى المصرم تابعو في الركاية 

 الرزاؽ.
 (. 330/ ص 1قلت: ذكر ىذا السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 

كمن شواىد الحديث ما ذكر السيد العبلمة الكبير في حاشية كرامة األكلياء قاؿ: )الثالث( أم 
أخرج محمد بن يوسف الكنجي، كساؽ  -من األربعين حديثا في إمامة علي عليو السبلـ  -

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) يرد علي الحوض  السيد السند عن أبي ذر
راية علي عليو السبلـ أمير المؤمنين، كإماـ الغر المحجلين، فأقـو فآخذ بيده فيبيض كجهو ... 

 (( الحديث.
 .-أم أحد رجاؿ السند  -ثم قاؿ: أخرجو ابن حباف بطريق تتصل بالمسعودم 

ية كرامة األكلياء: )الخامس( أخرج اإلماـ األعظم القاسم بن ثم قاؿ السيد عبد اهلل في حاش
 إبراىيم في الكامل من حديث عبد الرزاؽ، كذكر السند عن ابن
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 -عباس قاؿ: كسرد عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم حديثا كبيرا كفيو: )) يا أـ سلمة ىذا 
 ؤمنين... (( الحديث.سيد المسلمين، كأمير الم -يعني عليا عليو السبلـ 



ثم قاؿ: كأخرج نحوه عبد اهلل بن طاىر، ثم قاؿ السيد: كأخرج محمد بن يوسف، ثم ساؽ 
سندا آخر عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألـ سلمة: )) ىذا 
نو علي بن أبي طالب لحمو من لحمي، كدمو من دمي، كىو مني بمنزلة ىاركف من موسى إال أ

ال نبي بعدم، يا أـ سلمة ىذا أمير المؤمنين، كسيد المسلمين، ككعاء علمي، ككصيتي ) كذا (، 
كبابي الذم أكتى منو، أخي في الدنيا كاآلخرة، كمعي في المقاـ األعلى، يقتل القاسطين 

 كالناكثين كالمارقين ((.
ملك الكوفي، عن علي كأخرجو محمد بن سليماف قاؿ: قاؿ أبو أحمد: أخبرنا محمد بن عبد ال

بن قادـ الكوفي، قاؿ: حدثنا األعمش، عن المنهاؿ بن عمرك، عن سعيد بن جبير، عن ابن 
( إلى أف قاؿ: كفي ركاية أخرل أخرجها محمد بن 1عباس بنحوه مع اختبلؼ يسير... )

( قاؿ: حدثنا محمد بن أبي البهلوؿ القرشي، عن إسماعيل بن زياد الحمصي، عن 2منصور)
بن أبي عياش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس كفيو: )) اشهدم يا أـ سلمة أنو سيد أباف 

 (.3المسلمين من بعدم، كأمير المؤمنين، كقائد الغر المحجلين، كإماـ المتقين (( )
(، في ترجمة المفضل بن سلم بسنده عن ابن  133/ ص 12كأخرج الخطيب في تاريخو ) ج 
اهلل عليو كآلو كسلم: )) ليس في القيامة راكب غيرنا كنحن  عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى

أربعة، قاؿ: فقاـ عمو العباس فقاؿ لو: فداؾ أبي كأمي أنت كمن. قاؿ: أما أنا فعلى دابة اهلل 
البراؽ، كأما أخي صالح فعلى ناقة اهلل التي عقرت، كعمي حمزة أسد اهلل كأسد رسولو على 

صهرم علي بن أبي طالب على ناقة من نوؽ الجنة، مدبجة ناقتي العضباء، كأخي كابن عمي ك 
الظهر، رحلها من زمرد أخضر مضبب بالذىب األحمر، رأسها من الكافور األبيض، كذنبها من 

 العنبر
__________ 

 (.281)1/354( المناقب 1)
 ( أم: محمد بن سليماف عن محمد بن منصور. ) مؤلف (.2)
 (.293)1/366( المناقب 3)
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األشهب، كقوائمها من المسك األذفر، كعنقها من لؤلؤ، كعليها قبة من نور اهلل، باطنها عفو 
اهلل، كظاىرىا رحمة اهلل، بيده لواء الحمد فبل يمر بمؤل من المبلئكة إال قالوا: ىذا ملك مقرب 

ناف أك قاؿ: من بط -أك نبي مرسل أك حامل عرش رب العالمين، فينادم مناد من لدناف العرش 



: ليس ىذا ملكا مقربا، كال نبيا مرسبل، كال حامل عرش رب العالمين، ىذا علي بن -العرش 
أبي طالب أمير المؤمنين، كإماـ المتقين، كقائد الغر المحجلين إلى جناف رب العالمين، أفلح 

من صدقو، كخاب من كذبو، كلو أف عابدا عبد اهلل بين الركن كالمقاـ ألف كألف عاـ حتى 
 كالشن البالي، لقي اهلل مبغضا آلؿ محمد أكبو اهلل على منخره في نار جهنم ((. انتهى.  يكوف

كذكره السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء عن محمد بن يوسف الكنجي بسند 
غير سند الخطيب، يلتقي السنداف في األعمش، فأما عند الخطيب فعن األعمش، عن عباية 

صبغ بن نباتة، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم األسدم، عن األ
... 

كأما عند الكنجي فعن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، كفي لفظ ركاية الكنجي: 
)) ىذا علي بن أبي طالب كصي رسوؿ رب العالمين، كأمير المؤمنين، كقائد الغر المحجلين 

 إلى جنات النعيم ((.
 اؿ السيد عبد اهلل: قاؿ محمد بن يوسف: ىذا سياؽ الحافظ في فضائلو.ق

 قلت: لعلو يعني ابن عساكر، ألف السند من طريقو.
قاؿ السيد عبد اهلل: قاؿ الخطيب: ىذا حديث منكر، تفرد بركايتو أىل بخارل، كرجالو فيهم 

 غير كاحد مجهوؿ، كآخركف معركفوف بغير الثقة.
دعول تفرد أىل بخارل بو جهل، كقد ساؽ محمد بن يوسف سنده بغير قاؿ السيد عبد اهلل: 

 ىذه الطريق.
قاؿ السيوطي: ككجدت لو طريقا أخرل، قاؿ: قاؿ شاذاف في فضائل علي عليو السبلـ: حدثنا 
أبو طالب عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل الكاتب بعكبرل، حدثنا أبو القاسم عبد اهلل بن محمد 

حدثني أحمد بن عامر بن سليم الطائي، حدثنا علي بن موسى الرضى، عن بن غياث الحراسي، 
 آبائو مرفوعا: )) ليس في القيامة
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 راكب غيرنا كنحن أربعة... إلى قولو: ىذا الصديق األكبر علي بن أبي طالب ((. انتهى.
 كليس فيو الكلمات الثبلث التي في الركايات السابقة.

الهادم في حاشية كرامة األكلياء: )الثامن عشر( أخرج محمد بن  قاؿ السيد عبد اهلل بن
عن  -يعني: الكوفي صاحب الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين عليو السبلـ  -( 1سليماف )

محمد بن منصور قاؿ: حدثنا إسماعيل بن لبيد، عن أبي الجحاؼ قاؿ: كال أعلمو إال عن رجل 



 صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: كساؽ قد سماه عن أسماء بنت عميس أف رسوؿ اهلل
: )) زكجتك أقدـ ىذه األمة سلما، -أم: لفاطمة عليها السبلـ  -الحديث... إلى إف قاؿ: 

كأعظمهم حلما، كأكثرىم علما، سيد المسلمين، كأمير المؤمنين، كقائد الغر المحجلين ((. 
 انتهى المراد.

، فمن أرادىا فليطالع حاشية كرامة األكلياء فإنها كقد ركل السيد عبد اهلل ركايات غير ما ذكرت
عظيمة الفائدة، ألف مؤلفها كاف بحرا في علم الحديث كالجرح كالتعديل، كغير ذلك، ال يتقيد 

بالتقليد كما يفعل كثير من علماء الحديث، كمع ذلك كاف السيد رحمو اهلل مظنة التوفيق 
مع كونو من ذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  كالتسديد، لما لو من الفضل كالورع كالعبادة،

كسلم، فكتابو عظيم الفائدة على صغر حجمو، كىكذا تكوف كتب علماء الحق كال ينبئك مثل 
 خبير.

كللسيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى القاسمي المؤيدم الهادكم الحسني مؤلفات  
نظار كتخريجها مواىب الغفار في الفقو كأدلتو، كثيرة غير حاشية كرامة األكلياء، منها: نجـو األ

كمنها: الجداكؿ الصغرل مختصر الطبقات الكبرل في علم الرجاؿ، كمنها: الجواىر المضية 
في تراجم رجاؿ الزيدية، كمنها: الهدايات إلى حل إشكاؿ شيء من اآليات، كمنها: سك 

ذكم العقوؿ شرح تبصرة السمع في حسن التوقيت كجواز الجمع،: كمنها جبلء األبصار ل
العقوؿ في أصوؿ الفقو، كمنها التقريب شرح التهذيب في النحو، كمطلب الساغب شرح منية 

 الراغب في الحركؼ
__________ 

 (.186)1/274( المناقب 1)
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العربية في النحو أيضا. كالجواب األسد في شفاعة قارلء سورة الصمد، جمع فيو أربع مائة 
عيد على المعاصي كغير ذلك، كقد كتبت إليو سؤاال في مسألة الصف بين حديث في الو 

السوارم، كأجابني بجواز ذلك، كرد على من يمنع ذلك كتكلم في الركاية، كأخذت منو إجازة 
فأجازني بواسطة ابنو الثقة إبراىيم بن عبد اهلل، كقد أجاز لي ابنو العبلمة الولي الحسن بن عبد 

ركم عنو مؤلفات كالده، ىذه التي ذكرتها، ككرامة األكلياء كحاشيتها، كجميع اهلل بن الهادم أف أ
مؤلفات كالده، كىو يركيها عن كالده بالسماع كباإلجازة، ككانت كفاة السيد عبد اهلل بن الهادم 

في نصف شهر رجب سنة خمس كسبعين كثلثمائة كألف ىجرة في بلده المسمى: )باقم(، من 



 ببلد صعدة.
 
- - - 
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 [ حديث: )) الصديقوف ثبلثة ... ((] 
(: حديث )) الصديقوف ثبلثة: حبيب النجار مؤمن آؿ ) يس ( الذم  187قاؿ مقبل) ص 

[. كحزقيل مؤمن آؿ فرعوف الذم قاؿ: } أىتػىٍقتػيليوفى 20قاؿ: } يىا قػىٍوـً اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلينى { ]يس:
 [. كعلي بن أبي طالب كىو أفضلهم ((.28{ ]غافر: رىجيبلن أىٍف يػىقيوؿى رىبّْيى اللَّوي 

قاؿ األلباني: موضوع... إلى أف قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ىذا حديث كذب، كأقره الذىبي 
 في مختصر المنهاج، ككفى بهما حجة.

ٍم كىالى تػىتًَّبعيوا ًمٍن ديكنًًو أف اهلل تعالى يقوؿ: } اتًَّبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبّْكي  كالجواب كباهلل التوفيق:
[. فلم يرخص في ترؾ ما أنزؿ تقليدا البن تيمية 3أىٍكلًيىاءى قىًليبلن مىا تىذىكَّريكفى { ]األعراؼ:

كالذىبي، كال البن حباف كالجوزجاني، كال ألحد من ىؤالء المحاربين للسنة، كىم ينتحلوف اسم 
كتعصبا للمذىب، فبل يستحقوف اسم السنة إف   السنة، كىم يحاربوف بعض السنة إتباعا للهول

كانت النسبة إلى سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فإف كانت النسبة إلى سنة بني أمية 
فغير بعيد عنهم ذلك، ألنهم قد سنوا لهم محاكلة محو نور فضائل أمير المؤمنين عليو السبلـ 

لو كره الكافركف. كقد نقلت في الجواب عن رياض كطمس معالمها، كيأبى اهلل إال أف يتم نوره ك 
مقبل كبلـ ابن األمير في بني أمية، كمبالغتهم في ىدـ شرفو الرفيع، كمحلو في الركضة الندية 

 شرح التحفة العلوية في شرح البيتين:
 

 كتمت أعداؤه من فضلو ... ما ىو الشمس فما يغنوف شيا
 ما انفك مضٌيا زعموا أف يطفئوا أنواره ... كىو نور اهلل

 
 ( من شرح التحفة العلوية. 241انظر ) ص 

( في كتابو، كذكر  168كقد مر لمقبل ذكر حديث )) أنا كىذا حجة اهلل على أمتي (( ) ص 
أنو موضوع، ثم قاؿ: كبهذا الحديث كالحديث الذم بعده كما أشبههما من الموضوعات، 

 استدؿ غبلة الشيعة على أف قوؿ علي رضي اهلل عنو
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حجة، كأنو معصـو ال يجوز مخالفة قولو، كىذاف القوالف أحقر من أف يشتغل بالجواب عنهما، 
 ككفى بهما داللة على سخافة عقوؿ الرافضة القائلين بهما.

انظر كيف ىجن القوؿ بأف عليا عليو السبلـ حجة، كبالغ كأفرط كسخط، مع ما  كالجواب ::
بلـ من الفضائل التي ال ينكرىا، التي ال يبعد معها القوؿ بأنو كرد في أمير المؤمنين عليو الس

حجة، مع كونو من كبار الصحابة، كقد ركل فيهم مقبل الركاية التي زعمها: )) خير الناس قرني 
((، كحديث )) كأصحابي أمنة ألمتي ((. كمع كونو عليو السبلـ كبير أىل البيت، كقد جاء فيهم 

مسلم كغيره، كمع ذلك كلو يجعل القوؿ بأنو حجة، دليبل على حديث الثقلين الذم أخرجو 
سخافة عقوؿ الرافضة بزعمو، مع أف الحجج في ذلك كثيرة لو أنصف. ثم لما قاؿ ابن تيمية 

كالذىبي ما يعجب مقببل، قاؿ: ككفى بهما حجة، كلم يعتمد في ذلك دليبل كال شبهة، فيا 
وف علي عليو السبلـ حجة؟! بل يعد القائل بأف عجباه أيكوف ابن تيمية كالذىبي حجة كال يك

عليا حجة سخيف عقل، أما القائل بأف ابن تيمية كالذىبي حجة فبل يقاؿ فيو شيء، أين 
 اإلنصاؼ؟! بل أين العقل الذم يميز بين الحسن كالقبيح؟!

ترل مقببل لما ركم عن علي عليو السبلـ بعض المسائل التي ال توافقو قاؿ: ككل يؤخذ من 
ولو كيترؾ إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ثم ىو تارة يحتج بابن تيمية، كتارة بابن ق

حباف، كتارة بغيرىما من أتباع ابن القطاف، كال يرل ذلك غلٌوا أف يجعلهم حججا في الدين، كال 
ٍيكيٍم ًمٍن رىبّْكيٍم كىالى دليبل على سخافة العقل كال مخالفة، لقوؿ اهلل تعالى: } اتًَّبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلى 

[. كىو يترؾ األحاديث المشهورة تقليدا 3تػىتًَّبعيوا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى قىًليبلن مىا تىذىكَّريكفى { ]األعراؼ:
لهم، بل كيترؾ بعض اآليات القرآنية تقليدا لهم في قولهم: إف السنة حاكمة على القرآف، 

اهلل بها من سلطاف، كتوثيقهم الناصبي غالبا، كتضعيفهم كنحو ىذه من قواعدىم التي ما أنزؿ 
 الشيعي مطلقا.

كمن ذلك كبلمو في ىذا الحديث: )) الصديقوف ثبلثة ((، حيث قاؿ: كإنما زاده القطيعي عن 
 الكديمي، حدثنا الحسن بن حمد األنصارم، حدثنا عمرك بن
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ن أبي ليلى، عن أبيو مرفوعا، فعمرك ىذا جميع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبيو عبد الرحمن ب
 قاؿ فيو ابن عدم الحافظ: يتهم بالوضع، كالكديمي معركؼ بالكذب، فسقط الحديث.



فنقوؿ: كيف يسقط الحديث لهذا القوؿ الذم ليس لقائلو مستند إال الظن؟! كليس حجة 
القطانية، يحيى بن يجب اتباعو؟! كال شك أنو يتهم الشيعة بسبب ركاية الفضائل ىو كأمثالو من 

سعيد القطاف كاتباعو الدعاة إلى بدعتهم، فكيف يسقط الحديث المخالف لمذىبهم بقوؿ 
أحدىم كىم يحاموف عن مذىبهم؟! ككيف يقبل قولهم في الشيعة كىم خصومهم؟! ككيف ال 
يكونوف متهمين في الشيعة الركاة لما يهدـ مذىب القطانية؟! كقد جرت عادة القطانية بجرح 

 تضعيف كل شيعي يركم فضيلة ينكركنها. أك
ىذا كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاؿ فيو السيد العبلمة عبد اهلل بن الهادم في أكؿ 

الباب الرابع من حاشية كرامة األكلياء ىو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصارم 
. كقاؿ أبو يوسف: ما كلي القضاء في التذكرة مناقبو كثيرة -أم: الذىبي  -الزيدم الثبت قاؿ 

أحد أفقو في دين اهلل، كال أقرأ لكتاب اهلل، كال أقـو حقا، كال أعف عن األمواؿ، من ابن أبي 
ليلى. خرج لو األربعة كمن أئمتنا األربعة عليهم السبلـ، كعمرك بن جميع ىو ممن صحح لو 

 إليماف كصححها.الناصر عليو السبلـ في البساط الذين ركل عنهم أحاديث في ا
 كالجواب فيو كالجواب في حسين بن علواف، كقد مر في الجواب عن رياض مقبل.

كأما الكديمي محمد بن يونس فقد مر الجواب فيو قريبا، كللحديث شاىد بلفظ: )) السُّبَّق 
ثبلثة ((، كالمعنى عندم كاحد، ألف المراد التفضيل لهم على غيرىم في الصدؽ، ألجل سبقهم 

متازكا بو على غيرىم، كإف كاف كل مؤمن صديقا متى صح إيمانو كصدؽ، لقوؿ اهلل الذم ا
اءي ًعٍندى رىبًّْهٍم { ]الحديد: يقيوفى كىالشُّهىدى [. 19تعالى: } كىالًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىريسيًلًو أيكلىًئكى ىيمي الصّْدّْ

 فالسابقوف في اإليماف ىم:
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 يلة، فكأنهم ىم الصديقوف خاصة، مثل: الصيد كل الصيد في الفراء.السابقوف إلى ىذه الفض
فأما الركاية بلفظ السبق فأخرجها الطبراني، كذكرىا ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة يس، 

قاؿ ابن كثير: فأما الحديث الذم ركاه الحافظ أبو القاسم الطبراني، حدثنا الحسين بن إسحاؽ 
ن أبي السرم العسقبلني، حدثنا حسين األشقر، حدثنا ابن عيينة، التسترم، حدثنا الحسين ب

عن ابن أبي نجيح، عن مجاىد، عن ابن عباس، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) 
الٌسٌبق ثبلثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نوف، كالسابق إلى عيسى صاحب يس، كالسابق إلى 

ث منكر، ال يعرؼ إال من طريق حسين األشقر، كىو محمد علي بن أبي طالب ((. فإنو حدي
 شيعي متركؾ. انتهى.



قلت: ابن كثير عثماني شيعي في أبي بكر كعمر كعثماف مبالغ في ذلك، كما يدؿ عليو كبلمو 
في تفسيره، داعية إلى تفضيلهم على علي عليو السبلـ، فلذلك أنكر ىذا الحديث كليس 

األشقر فصحيح أنو شيعي لكن التشيع عبلمة حسنة، ألف منكرا كال كجو إلنكاره، كأما حسين 
عليا عليو السبلـ ال يحبو إال مؤمن، كأما تركو فإنما تركو بعض القطانية لركايتو فضائل أىل 

البيت، كتفسير آية المودة بعلي كفاطمة ككلدىا، ككهذا الحديث في السُّبَّق كغير ذلك كما في 
نو صنف كتابا في معائب الشيخين، كذلك ال يوجب ترجمتو في تهذيب التهذيب، كزعموا أ

جرحا إذا لم يذكر فيو إال الصدؽ، كإال لـز جرح البخارم، ألنو ركل حديث غضب فاطمة 
على أبي بكر كموتها على ذلك، كمع ذلك ركل حديث أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 يغضبو ما يغضبها كما مر، كال يوجب تركو.
حمد بن حنبل، كما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمتو في كتاب الجرح كالتعديل، كقد ركل عنو أ

( في فضائل علي عليو السبلـ، كفي  130/ ص 3كصحح لو الحاكم في المستدرؾ ) ج 
ترجمتو في تهذيب التهذيب أنو ركل عنو أحمد بن حنبل، كابن معين، كالفبلس، كابن سعد، 

 كأحمد بن عبدة الضبي، كمحمد بن خلف
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الحدادم، كعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، كالكديمي كغيرىم، فكيف يكوف 
 مترككا؟!

كقاؿ ابن حجر في ترجمتو: ذكره العقيلي في الضعفاء، كأكرد عن أحمد بن محمد بن ىاني، 
: تحدث عن حسين األشقر، قاؿ: لم يكن -يعني أحمد بن حنبل  -قاؿ: قلت ألبي عبد اهلل 

ممن يكذب... إلخ القصة. كفيها: أف العباس بن عبد العظيم جادلو فيو بأنو ركل في عندم 
معائب الشيخين، فقاؿ: ليس ىذا بأىل أف يحدث عنو، كركل عن حجر المدرم أف عليا قاؿ 
لو: إنك ستعرض على سبي فسبني، كتعرض على البراءة مني فبل تتبرأ مني. فاستعظمو أحمد 

طاككس، أخبرني أربعة من الصحابة أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم  كأنكره، قاؿ: كنسبو إلى
قاؿ لعلي: )) اللهم كاؿ من كااله كعاد من عاداه ((. فأنكره جدا ككأنو لم يشك أف ىذين  

 كذب. انتهى المراد.
قلت: ىذه الركاية عن أحمد ضعيفة، ألنو ىو ركاه في مسنده، في حديث الغدير: )) اللهم كاؿ 

ه كعاد من عاداه (( من طرؽ عديدة، فإف كاف استعظمو، ألف حسينا تفرد بو عن من كاال
طاككس، فالتفرد في ىذا الباب ال ينكر، ألف طاككسا كاف في عهد بني أمية، فكيف يجرأ على 



إظهار الحديث كنشره بين المحدثين، كال ينكر غرابة ما شأنو الغرابة، إنما ينكر غرابة ما شأنو 
هر، كما ال يخفى! نعم في ىذه القصة ما يفيد أف أحمد يعتقد في حسين أنو إف لو كاف لظ

صاحب صدؽ، كإف فرض أنو ارتاب بعدما ذكرت لو ىذه الثبلث الخصاؿ، فهي عندنا ال 
توجب الريب في صدؽ حسين، كفي آخر ترجمتو كقاؿ ابن الجنيد: سمعت ابن معين ذكر 

 األشقر، فقاؿ: كاف من الشيعة الغالية.
 : فكيف حديثو؟ قاؿ: ال بأس بو. قلت: صدكؽ. قاؿ: نعم، كتبت عنو. انتهى المراد.قلت

 قلت: فاألمر ما صحح لو الحاكم، كلم يلتفت إلى تعصب المتعصبين من القطانية.
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(،  92، كص 91/ ص 1كقد ذكر الحديث في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
ع، كذلك بلفظ: )) الصديقوف ثبلثة ((، كفي بعض طرقو عن عمرك كتخريجها عن عمرك بن جمي

 بن جميع بلفظ: )) سباؽ األمم ثبلثة ((.
كركاية ابن عساكر عن عمرك بن جميع من غير طريق الكديمي، ككذلك بعض األسانيد التي 

 ذكرىا المحقق ىناؾ، بل ىي إحدل طريقين في كتاب الفضائل.
ي عن الكديمي غير مسلم، ألف فيها طريقين أحدىما من غير كقوؿ مقبل : كإنما زاده القطيع

طريق الكديمي، فبطل دعول مقبل أنو إنما زاده القطيعي عن الكديمي، ألف ىذا يعني أنو ليس 
في الفضائل إال من طريق الكديمي، كألف في لفظ سند الركاية التي من طريق الكديمي، حدثنا 

حسن بن عبد الرحمن األنصارم... إلخ. كعبد اهلل ىو عبد اهلل، حدثنا محمد، قاؿ: حدثنا ال
عبد اهلل بن أحمد. كالقطيعي ليس اسمو عبد اهلل، بل ىو أحمد بن جعفر، فبطل دعول أنو إنما 

 زادىا القطيعي، ألف راكيها عبد اهلل بن أحمد بن حنبل.
السَّابًقيوفى {  كالحديث أخرجو الحاكم الحسكاني، عند ذكر قوؿ اهلل تعالى: } كىالسَّاًبقيوفى 

[ من سورة الواقعة. كعنو ذكر قوؿ اهلل تعالى: } كىالًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىريسيًلًو أيكلىًئكى 10]الواقعة:
اءي ًعٍندى رىبًّْهٍم { ]الحديد: يقيوفى كىالشُّهىدى [. فالسابقوف إلى اإليماف كفي اإليماف ىم: 19ىيمي الصّْدّْ

يقوف، كىم في ذلك أبلغ من غيرىم، فكأنهم ىم الصديقوف السابقوف إلى أنهم ىم الصد
 خاصة، مثل: الصيد كل الصيد في الفراء.

 ثم قد ثبت في الصحيح تسمية غير علي صديقا. قاؿ مقبل:
 أنو غير ثابت، كإف كاف في الصحيح كما يأتي بيانو. كالجواب ::

أيحدا كمعو أبو بكر كعمر ففي الصحيح أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم صعد  قاؿ مقبل:



كعثماف فرجف بهم، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) اثبت أحد فما عليك إال نبي 
 كصديق كشهيداف ((.

أف ىذه الركاية ىي من طريق شيعة أبي بكر كعمر كعثماف المتعصبين  كالجواب كباهلل التوفيق:
 و السبلـالبصريين، المتهمين في ىذا بمحاربة فضائل علي علي
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كمعارضتها، ففي سنده يحيى بن سعيد القطاف، كىو من كبارىم في ىذا الشأف، كىو غير مأموف 
كما يجرح الشيعة أك يضعفهم لذلك،   -أعني لنصرة مذىبو  -أف يدلس فيو لهذا الغرض 

اه عنو  كالتدليس ىنا قريب، ألنو يمكن أنو سمعو من سعيد بن أبي عركبة في مدة اختبلطو، فرك 
كما سمعو من دكف أف ينطق بغير ما سمع، كإنما سكت عن تأخر سماعو لو، كأنو إنما سمعو 

منو في االختبلط، فكانت الركاية تدليسا سهل التناكؿ، ألنو ال يحتاج فيو إلى النطق بكذبة، ثم 
د يركيو البخارم عن يحيى بن سعيد، بناء على أنو مما سمعو يحيى بن سعيد قبل اختبلط سعي

بن أبي عركبة، كىذا ال دليل عليو، ألنو كإف كاف سمع منو قبل االختبلط أحاديث كثيرة، فمن 
الجائز القريب أنو استمر في السماع منو حتى عرؼ منو االختبلط، كذلك مظنة أنو عرؼ منو 
االختبلط بما سمع منو من التخليط في الركايات، فكاف قد سمع منو في أكؿ االختبلط، بل 

ائز أف يسمع منو في أثناء االختبلط في حاالت يبلقيو فيها، ألنهما بالبصرة معا، كال من الج
يبعد أف يسمع منو حين يبلقيو في أثناء اختبلطو كىو يعلم أنو قد اختلط، كذلك لطوؿ مدة 
اختبلط سعيد مع اتحاد بلدىما. فالبناء على أف يحيى بن سعيد سمع ىذه الركاية من سعيد 

بناء على غير أساس، ألف الركاية ىذه أمر مشتهى سهل التناكؿ، كحبك الشيء قبل اختبلطو، 
يعمي كيصم، أما سعيد بن أبي عركبة فقد ذكره الذىبي في الميزاف، كأفاد أنو اختلط قبل موتو 

 بثبلث عشرة سنة.
قلت: فبل يبعد أف يكوف سعيد أراد في حاؿ اختبلطو أف يذكر ركاية حديث العشرة، فانتقل 

الختبلطو من جبل حراء إلى جبل أحد، كشرع في تعداد العشرة فعد ثبلثة كذىل عن  ذىنو
[. 19بقيتهم، كلو احتج مقبل بقوؿ اهلل تعالى: } كىالًَّذينى آمىنيوا بًاللًَّو كىريسيًلًو ...{ اآلية ]الحديد:
ا يزاؿ كبحديث: )) عليكم بالصدؽ فإف الصدؽ يهدم إلى البر، كإف البر يهدم إلى الجنة، كم

الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حتى يكتب عند اهلل صديقا، كإياكم كالكذب فإف الكذب 
يهدم إلى الفجور، كإف الفجور يهدم إلى النار، كما يزاؿ الرجل يكذب كيتحرل الكذب حتى 

يكتب عند اهلل كذابا ((. ألجبنا عنو بما مر في أف الصديق كإف كاف عاما، فتخصيص الصّْديقين 



 لسبقهم.الثبلثة 
- - - 
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 [ حديث: )) علي عيبة علمي ... ((] 
 حديث )) علي عيبة علمي (( موضوع. (: 192قاؿ مقبل) ص 

ذكره الذىبي في ترجمة ضرار بن صرد، كقاؿ فيو: قاؿ البخارم: متركؾ. كقاؿ يحيى بن معين:  
 كذاباف بالكوفة، ىذا كأبو نعيم النخعي.

 [ تي ... ((حديث: )) أنت تيبيّْن ألم] 
ككذا قوؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) أنت تبين ألمتي ما اختلفوا فيو من الحق 

 ((. ذكره الذىبي في ترجمة ضرار بن صرد، كقد تقدـ ما قيل فيو.
أما قوؿ البخارم متركؾ فبل داللة فيو على سقوط ركايتو، ألنو يجوز أنو  كالجواب كباهلل التوفيق:

 لفة مذىبو، كما ترؾ أحمد من أجاب في المحنة.ترؾ لمخا
كأما ما ركم، عن يحيى بن معين فلعل الركاية غير صحيحة عنو، كإنما ركاىا من ركاىا، عن 

يحيى بن معين تعصبا للمذىب، فقد ظهر أف بعضهم يكذب على أئمتهم كإف كاف الراكم عنهم 
ما يعجبهم كال يتهمونو، مع أف  موثقا بينهم، فهم يوثقوف من يوافقهم في المذىب، كيركم

الركاية إف صحت، فلعلو أنكر بعض حديثو في الفضائل، كما أنكر على ميناء كاعتبره راكيا، لما 
 فيو سب للصحابة، ألجل حديثو: )) لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين (( كقد مر ىذا.

ا عبد الرحمن سمعت كفي ترجمة ضرار بن صرد في كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم: ثن
أبي يقوؿ: ضرار بن صرد التيمي صاحب قرآف كفرائض، صدكؽ، يكتب حديثو كال يحتج بو. 
ركل حديثا، عن معتمر، عن أبيو، عن الحسن، عن أنس، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 في فضيلة لبعض الصحابة ينكرىا أىل المعرفة بالحديث. انتهى.
(: حدثنا عبداف بن يزيد بن يعقوب  122/ ص 3ستدرؾ ) ج قلت: أخرج الحاكم في الم

 الدقاؽ من أصل كتابو، ثنا إبراىيم بن الحسين بن ديزيل، ثنا أبو
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نعيم ضرار بن صرد، ثنا معتمر بن سليماف قاؿ: سمعت أبي يذكر، عن الحسن، عن أنس بن 
علي: )) أنت تبين ألمتي ما مالك رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ ل

 اختلفوا فيو بعدم ((. ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. انتهى.
 فأين النكارة في ىذا ؟! مع أنو باب مدينة العلم كقرين القرآف.

ينكره أىل المعرفة بالحديث، فهي طريقة القطانية في التضليل كالدعوة إلى بدعتهم،  أما قولو:
لمعرفة بالحديث، فيجعلوف المعركؼ ما عرفوه، كالمنكر ما أنكركه أنهم يجعلوف أنفسهم أىل ا

كىذا باطل، ألنهم ينكركف ما خالف بدعتهم في التفضيل، فإنكارىم لو تابع لعقيدتهم في أبي 
بكر كعمر ال لمعرفتهم بصناعة الحديث، فاالستسبلـ لدعايتهم اغترار ليس من اإلنصاؼ في 

لى الحديث، مع فساد أصولهم التي بنوا عليها التمييز بين شيء، ألنهم جعلوا أنفسهم حكاما ع
المعركؼ كالمنكر، كالجرح كالتعديل، فمثلهم مثل حاكم حكم لنفسو على خصمو بألف، ككاف 

لخصمو عليو دين قرض كدين أجرة عمل، فحسب الحاكم ما عليو لغريمو، كأنزؿ من األلف 
اكم ماىرا بالحساب، كخصمو يعلم أنو حكم بقدره كبقي لو من األلف خمسمائة مثبل، ككاف الح

لنفسو باأللف حكما باطبل، كأنو ال يستحقو عليو، فهل يجب أف نصدؽ الحاكم ألنو ماىر 
بالحساب، كقد حسب كساقىطى كقرر الباقي خمس مائة ؟! أـ الواجب أف ننظر أكالن ىل صد في 

احتج أيضا بأنو أعرؼ  دعواه األلف كحكمو لنفسو أـ ال ؟! كال نلتفت إلى احتجاجو إف
 بالحساب، ألف معرفتو بالحساب ال يثبت لو الحق في حكمو لنفسو باأللف.

ىكذا أبو حاتم، كابن عدم كأضرابهما، جعلوا أنفسهم الحكاـ على السنة، كأسندكا ذلك إلى 
معرفتهم بصناعة الحديث، كىم في الحقيقة بنوا صناعتهم على عقائدىم التي خالفوا فيها 

منها عقائدىم في من يقدـ عليا، كعقائدىم في علي كأىل البيت، كعقائدىم في الحق، ك 
الشيعة، كلو ال ذلك لقدركا لظركؼ ركاة الفضائل في أىل البيت مقاديرىا، كلما أنكركا تفرد 

أحدىم بحديث، كىم يعلموف أنو كاف في عهد األموية الذم ىو مظنة إخفاء فضائل علي عليو 
 السبلـ، للخوؼ الواضح
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المشهور، كيف ال كدكلة األموية لم تقم إال على النصب لعلي عليو السبلـ؟! ككانوا يلعنونو 
على المنابر!! كقد طبق ملكهم أكثر ببلد اإلسبلـ، كقد كاف الحسن الذم ىو أحد رجاؿ 

حديث ضرار في كقت دكلة الحجاج الجبار العنيد، فكيف ال يحتاج الحسن إلى إسرار 
لى سليماف، كسليماف إلى إسراره إلى ابنو معتمر ؟! ككيف يسوغ لمحدث منصف أف الحديث إ



ينكره، بدعول أنو ليس من حديث الحسن، بناء على أنو لو كاف من حديث الحسن الشتهر 
بين أصحاب الحسن، كىو يعلم أف الحاؿ تمنع من ظهوره، كأنو مما من شأنو أف يكتم خوفا 

 وثق بو في حاالت نادرة ؟!كال يبلغ إالَّ سرا إلى من ي
ىذا كقد أنصف أبو حاتم بعض اإلنصاؼ، حيث قاؿ: صدكؽ، كأشار إلى أف سبب ضعفو 

عنده ىو ركايتو لهذا الحديث الذم صححو الحاكم، ألف أبا حاتم أنكره، فاعتبر الراكم ضعيفا 
 بسببو كإف كاف صدكقا.

ترجمة في كتاب طبقات القراء  - أم: لضرار -كفي حاشية كتاب الجرح كالتعديل ما لفظو كلو 
( قاؿ: ضرار بن صرد بن سليماف أبو نعيم التميمي ) كذا ( الكوفي  338/ 1البن الجزرم ) 

 ثقة صالح، ركل القراءة، عن الكسائي كيحيى بن آدـ. انتهى المراد.
( فقاؿ: ىذا حديث صحيح  621/ ص 2كصحح لو الحاكم في المستدرؾ أيضا في ) ج 

 3ذكر في أكؿ المستدرؾ أف تصحيح السند توثيق لركايتو، حيث قاؿ في ) ص  اإلسناد، كقد
(: كأنا أستعين اهلل على إخراج أحاديث ركاتها ثقات... إلى قولو: كىذا شرط الصحيح عند  

 كافة فقهاء أىل اإلسبلـ، أف الزيادة في األسانيد كالمتوف من الثقات مقبولة. انتهى.
علمي ((. فهو في الميزاف في ترجمة ضرار صرد، ىكذا: ابن كأما سند حديث )) علي عيبة 

عدم، حدثنا أحمد بن حمدكف النيسابورم، أنبأنا جعفر بن الهذيل، أنبأنا ضرار بن صرد، 
 حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن األعمش، عن عباية، عن ابن عباس مرفوعا.
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( بسنده عن ابن عدم، أنبأنا  482ص  /2كىذا في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 
أحمد بن حمدكف النيسابورم إلى آخر السند، عن ابن عباس، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم قاؿ: )) علي عيبة علمي ((.
كنقل في الميزاف سند الحديث الثاني، عن ابن حباف، أنبأنا محمد بن فارس، حدثنا زكريا بن 

ا ضرار بن صرد، أنبأنا معتمر، عن أبيو، عن الحسن، أف النبي يحيى بن عاصم الكوفي، أنبأن
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ لعلي: )) أنت تبين ألمتي ما اختلفوا فيو من بعدم ((. انتهى.

أنبأنا،  -بدؿ  -كىذا ذكره ابن حباف في كتاب المجركحين كالضعفاء، كفي لفظ السند: حدثنا 
بن سليماف بن فارس، كفي لفظو: معتمر بن سليماف، كلفظ إال األكلى فقاؿ: أخبرنا محمد 

الحديث ىكذا: أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ لعلي: )) أنت تبين ألمتي ما اختلفوا 
 فيو من بعدم ((. انتهى.



(، كىناؾ تخريج  488/ ص 2كىو بسنده في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
كما قبلها كما بعدىا، كقد كقع في كتاب مقبل ما اختلفوا فيو من  كشواىد في الصفحة ىذه
 الحق، كالظاىر أنو غلط.

كحديث: )) عيبة علمي ((، كرد في أمالي المرشد باهلل في الحديث المصحح )) يا علي إف 
فيك مثبل من عيسى بن مريم عليو السبلـ (( كفيو: )) كلوال أف تقوؿ فيك طوائف من أمتي (( 

) كلكن أنت أخي ككزيرم، كصفيي ككارثي، كعيبة علمي ((. أخرجو المرشد باهلل عليو كآخره: )
(، كقد مر ذكر سنده، كالحديثاف يشهد لهما حديث ))  137/ ص 1السبلـ في األمالي ) ج 

 أنا مدينة العلم كعلي بابها ((، كقد مر بياف ثبوتو بما فيو الكفاية.
 
- - - 
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 [ .. ((حديث: )) الطير .] 
 حديث )) اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي ىذا الطائر ((. (: 191قاؿ مقبل) ص 

الشوكاني قاؿ في المختصر: لو طرؽ كثيرة كلها ضعيفة، كقد ذكره ابن الجوزم في 
 الموضوعات.

أف كثرة طرقو تدؿ على ثبوتو. كأما دعول ضعفها فهي مصادرة، ألف  كالجواب كباهلل التوفيق:
قيقة الضعيف عند الشوكاني كسائر القطانية، ىو من يركم مثل ىذا الحديث، الذم يدؿ على ح

تفضيل علي عليو السبلـ على أبي بكر كعمر كعثماف، كىذا عندىم منكر، فراكيو يضعف 
 لركايتو عندىم.

أال ترل أنهم جعلوا من الدليل على ضعف مسلم المبلئي ركايتو لحديث الطير كما مر، ككذلك 
لبخارم في التاريخ الكبير جعلو في ترجمة أحمد بن يزيد بن إبراىيم أبي الحسن الحراني، قاؿ ا

البخارم: قاؿ لي محمد بن يوسف: حدثنا أحمد، قاؿ: ثنا زىير، قاؿ: ثنا عثماف الطويل، عن 
أنس بن مالك قاؿ: أىدم للنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم طائر كاف يعجبو فقاؿ: )) اللهم 

بأحب خلقك يأكل ىذا الطير، فاستأذف علي فسمع كبلمو، فقاؿ: أدخل (( كال يعرؼ  ائتني
 لعثماف سماع من أنس.

كقاؿ إسحاؽ بن يوسف عن عبد الملك: ىو ابن أبي سليماف عن أنس، شهد النبي صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم بهذا، مرسل. انتهى.



مة أبي العيناء محمد بن القاسم كىكذا فعل الخطيب في تاريخو، فذكر حديث الطير في ترج
(: أنبأنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا  171/ ص 3أبي عبد اهلل الضرير، فقاؿ الخطيب ) ج 

أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح، حدثنا محمد بن القاسم النحوم أبو عبد اهلل، حدثنا أبو 
كسلم بطائر فقاؿ: )) عاصم، عن أبي الهندم، عن أنس قاؿ: أتى النبي صلى اهلل عليو كآلو 

اللهم ائتني ) كذا ( بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي فحجبتو مرتين، فجاء في الثالثة 
 فأذنت لو، فقاؿ: يا علي ما
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حبسك؟ قاؿ: ىذه ثبلث مرات قد جئتها فحجبني أنس، قاؿ: ًلمى يا أنس؟ قاؿ: سمعت 
بي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: الرجل يحب دعوتك فأحببت أف يكوف رجل من قومي، فقاؿ الن

 قومو ((. انتهى.
 كاستغرب سنده، كقاؿ: أبو الهندم مجهوؿ.

/ ص 9كأكرده الخطيب في تاريخو أيضا في ترجمة ظفراف بن الحسن المعركؼ بالفأفأ ) ج 
(، فقاؿ: حدثنا أبو ىاركف موسى بن محمد بن ىاركف األنصارم، حدثنا أحمد بن محمد  369

م الرازم، حدثنا حفص بن عمر المهرقاني، كأخبرنا أبو بكر عبد القاىر بن محمد بن بن عاص
يعني ابن  -عترة الموصلي، أخبرنا أبو ىاركف موسى بن محمد األنصارم الزرقي، حدثنا أحمد 

حدثنا محمد بن عاصم الرازم، حدثنا حفص بن عمر المهرقاني، حدثنا النجم  -علي الخراز 
يل بن سليماف أخي إسحاؽ بن سليماف الرازم، عن عبد الملك بن أبي بن بشير، عن إسماع

سليماف، عن عطاء، عن أنس بن مالك قاؿ: أتي النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بطائر فقاؿ: 
)) اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطائر، فجاء علي بن أبي طالب فدؽ 

 الباب ... (( كذكر الحديث. انتهى.
(،  376/ ص 11كذكره الخطيب في تاريخو أيضا، في ترجمة علي بن الحسن القطاف ) ج 

فقاؿ الخطيب: أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن علي بن عياض القاضي بصور، أخبرنا محمد بن 
أحمد بن جميع الغساني، حدثنا محمد بن مخلد، حدثني أبو محمد علي بن الحسن بن 

 -يعني ابن محارب  -قطاف، حدثنا سهل بن زنجلة، حدثنا الصباح إبراىيم بن قتيبة بن جبلة ال
عن عمر عبد اهلل بن يعلى بن مرة، عن أبيو، عن جده، كعن أنس بن مالك، قاال: أىدم إلى 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم طير ما نراه إال حبارم فقاؿ: )) اللهم ابعث إلي أحب 

 (( كذكر الحديث. انتهى. أصحابي إليك يؤاكلني ىذا الطير ...



ككذلك الذىبي في الميزاف، قاؿ في ترجمة محمد بن سليم عن أنس بحديث الطير: كعنو 
حكم بن محمد ال يعرؼ، كقاؿ في ترجمة محمد بن شعيب عن داكد بن علي الهاشمي: األمير 

 ال يعرؼ، كالراكم عنو سليماف بن قـر ضعيف، حسين بن
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، عن محمد بن شعيب، عن داكد بن علي، عن أبيو، عن  محمد المركزم حدثنا سليماف بن قـر
جده، عن ابن عباس قاؿ: )) أتي النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بطائر فقاؿ: اللهم ائتني 

 بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي فقاؿ: اللهم كاؿ من كااله ((. انتهى.
لضعف الراكم، فمتى توجد طريق قوية عندىم فإذا كانت ركاية الحديث عبلمة عند القطانية 

 للحديث ؟!!
ىذا كقاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء، في الباب الرابع بعد االحتجاج 

بحديث خيبر على تفضيل علي عليو السبلـ، كلعلّْي أختصر من كبلمو قاؿ: كمما يؤكد أف عليا 
ي صلى اهلل عليو كآلو كسلم حديث الطير، ركم عن أنس عليو السبلـ أفضل المسلمين بعد النب

بن مالك قاؿ: كاف عند النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم طير فقاؿ: )) اللهم ائتني بأحب 
 الخلق إليك يأكل معي من ىذا الطائر، فجاء علي فأكل معو ((، أخرجو الترمذم.

التواتر إليو، كقد أخرجو أبو  كحديث أنس قد ركاه عنو عدة كافرة من المسلمين، بل بلغ حد
داكد، ككاف أنس يركيو مبسوطا كمختصرا، كقد ركاه المحدثوف بألفاظ، فيها كلها: )) اللهم 

ائتني بأحب الخلق إليك ((. كركاه ابن المغازلي عن أنس بتسع كعشرين طريقا، كأخرجو 
 الكنجي في مناقبو كطرقو، عن جماعة من الصحابة.

أسلم: ركل ىذا الحديث، عن أنس بن مالك يوسف بن إبراىيم  قاؿ ابن المغازلي: قاؿ
الواسطي، كإسماعيل بن سليماف األزرؽ، كالزىرم، كإسماعيل السدم، كإسحاؽ بن عبد اهلل 

بن طلحة، كثمامة بن عبد اهلل بن أنس، كسعيد بن رزين، كسعيد بن المسيب، كعبد الملك بن 
لطائفي، كابن أبي رجاء الكوفي أبو الهندم، عمير، كمسلم المبلئي، كسليماف بن الحجاج ا

كإسماعيل بن جعفر، كنعيم بن سالم بن قنبر كغيرىم. كالحديث أخرجو الحاكم، عن ستة 
 كثمانين رجبل، كلهم رككه عن أنس.

قلت: ككجدتو منقوال عن خط السيد علي بن إبراىيم األمير، كلفظو: حديث الطير، أخرجو 
 عن أنس رضي اهلل عنو، كقد الترمذم في جامعو، عن السدم،
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صحح الترمذم سماعو عن أنس، ككثقو أحمد بن حنبل، كسفياف الثورم، كشعبة، كعبد الرحمن 
بن مهدم، كيحيى بن سعيد القطاف، كقاؿ الحاكم: حديث الطير يلـز البخارم كمسلما، 

ن رجل، كلهم رككه أخراجو في صحيحيهما، كأخرجو الحاكم رحمو اهلل تعالى، عن ستة كثماني
 عن أنس رضي اهلل عنو، كعدىم جميعا في مناقب الكنجي رحمو اهلل تعالى. انتهى.

: يلـز البخارم كمسلما -أم الحاكم  -رجعنا إلى كبلـ السيد عبد اهلل بن الهادم، كقاؿ 
 أخراجو في صحيحيهما، ألف رجالو ثقات.

عليهما ؟!! كأنك تظن أف تركهما الكثير  قاؿ السيد عبد اهلل: سبحاف اهلل، ككم عليك من النعي
مما في مناقب الوصي لعدـ صحتو عندىما، ليس كذلك، لكنهما كأشباىهما مغرقوف في 

اإلعراض عن آؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، مشايعوف للقاسطين، كقد صرحا أنهما تركا 
 الكثير من الصحيح على القواعد المقررة.

رزين في الجمع بين الصحاح، كأخرجو أحمد، عن سفينة  - أم: حديث الطير -كأخرجو 
 أيضا.

 قلت: لعلو في المناقب.
قاؿ السيد: قاؿ الوالد العبلمة محمد بن إبراىيم الوزير: كلقد صنف الحافظ العبلمة محمد بن 

 جرير الطبرم كتابا في طرؽ حديث الطير في فضائل علي، لما سمع رجبل يقوؿ: إنو ضعيف.
 كقفت على ىذا الكتاب، فاندىشت لكثر ما فيو من الطرؽ.قاؿ الذىبي: 

قاؿ المولى إسحاؽ: كقد ركل ابن حجر حديث الطير في شرح الهمزية، كبنى على صحتو أك 
حسنو، فلينظر إف شاء اهلل. ثم ذكر السيد إحدل ركايتي الحاكم لحديث الطير ككبلمو بعدىا 

، أخرجها محمد بن سليماف، كأخرجو عن في المستدرؾ، ثم قاؿ: كمثل ىذه الركاية عن أنس
(، كأخرجو المؤيد باهلل بسنده المعركؼ في األمالي عن أبي الطفيل، 1أنس أيضا بطريق أخرل )

 عن علي في حديث المناشدة
__________ 

 (.993)2/489(، 992)2/488( المناقب 1)

(1/445) 

 

جامع الكافي ) أم: قاؿ أبو (، ككذا أخرجو الخوارزمي عن أبي الطفيل، كذلك قاؿ في ال1)
عبد اهلل محمد بن علي بن الحسن العلوم في الجامع الكافي، كىو من كتب الزيدية كمؤلفو، 



ترجم لو الذىبي في النببلء كأثنى عليو، كىو مؤلف كتاب حي على خير العمل ( قاؿ: ثم أتي 
ك إليك يأكل معي من النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بطائر فقاؿ: )) اللهم ائتني بأحب خلق

ىذا الطائر ((، فخص اهلل عليا كأكرمو بتلك الدعوة، فأكل معو من ذلك الطير، فاستوجب 
بذلك أف يكوف أحب خلق اهلل إلى اهلل كإلى رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأحب خلق اهلل 

ا أشد حبا لو من إلى اهلل أرفعهم منزلة عند اهلل، كأكجبهم على المؤمنين حقا، كأكلى أف يكونو 
 جميع الخلق، إذا كاف كذلك عند اهلل عز كجل. انتهى.

عن أنس، كسعيد ) كذا ( بن أبي  -يعني حديث الطير  -كقاؿ في كتاب المحيط: ركم 
كقاص، كأبي ذر، كأبي رافع، مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كسفينة، كابن عمر، 

 من جل الصحابة. انتهى المراد.كابن عباس قاؿ: كىو متلقى بالقبوؿ 
ثم ذكر السيد كبلما يذكر فيو تفضيل علي عليو السبلـ، كمن قاؿ بو من الصحابة، ثم قاؿ: 

 كاألكثر من علماء الصحابة كما ال يحصى من التابعين، كىناؾ بحث جيد في المسألة فراجعو.
ر كفي تخريجها، أما حديث الطير فهو في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق البن عساك

كىناؾ تجد البحث كامبل منسقا، قد استوعب تخريج الحديث قريبا من خمسين صفحة في ) 
(، كبعده كبلمو البن حجر الهيثمي حوؿ حديث الطير، ككبلـ  105( كأكلو من ) ص  2ج 

البن كثير حوؿ حديث الطير، ككبلـ أبي داكد حوؿ حديث الطير، كما قالو شعراء المسلمين 
 يث الطير، فراجعو فإنو مفيد جدا، كنقلو يطوؿ بو ىذا الكتاب جدا.حوؿ حد

__________ 
 ( لم أقف على ىذه الركاية في أمالي المؤيد باهلل.1)
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(: كمما يجدر بالذكر أف ىذا الحديث أيضا مما أفرده  105/ ص 2قاؿ المحقق في ) ج 
ما اعتقده شيعة آؿ أمية، كالمنحرفين عن بالتأليف جماعة من الحفاظ، مع كونو ىادما لكثير م

 أىل البيت عليو السبلـ.
(: كىذا الحديث قد صنف الناس فيو، كلو  350/ ص 7قاؿ ابن كثير في البداية كالنهاية ) ج 

(: كقد جمع الناس في ىذا  353طرؽ متعددة، كساؽ الكبلـ... إلى أف قاؿ في ) ص 
لحافظ، كأبو طاىر محمد بن أحمد بن حمداف الحديث مصنفات، منهم أبو بكر بن مردكيو ا

 (. 1112/ ص 3فيما ركاه الذىبي في ترجمة الرجل من تذكرة الحفاظ ) ج 
(، قاؿ المحقق: عن ابن كثير كرأيت  292قلت: ىو في الطبعة األكلى طبعة الهند في ) ص 



 اريخ.فيو مجلدا في جمع طرقو، كألفاظو ألبي جعفر بن جرير الطبرم المفسر، صاحب الت
قاؿ المحقق: أقوؿ: الرابع ممن أفرد ىذا الحديث بالتأليف، الحافظ الكبير أبو العباس أحمد 

بن محمد بن سعيد المعركؼ، بابن عقدة، كما نقلو عنو الحافظ السركم في مناقب آؿ أبي 
 طالب.

الخامس الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني، صاحب حلية األكلياء كغيرىا من 
( نقبل، عن ابن تيمية في  46الكتب القيمة، كما في حديث الطير من عبقات األنوار ) ص 

 (. 1333/ ط العاـ 99/ ص 4منهاج السنة ) ج 
السادس ممن أفرد الحديث بالتصنيف الحاكم النيسابورم، صاحب المستدرؾ كغيره من 

 كغيرىا.الكتب الممتعة، كتاريخ نيسابور، كاألربعين، كمعرفة علـو الحديث 
(: ذكر ابن طاىر أنو رأل  2/ ط 165/ ص 4قاؿ السبكي في كتاب الطبقات الشافعية ) ج 

 بخط الحاكم حديث الطير في جزء ضخم جمعو.
/ ص 3السابع الحافظ الذىبي، قاؿ في ترجمة الحاكم أيضا من كتاب تذكرة الحفاظ ) ج 

ردتها بمصنف، كمجموعها ىو (: كأما حديث الطير فلو طرؽ كثيرة جدان، قد أف 4/ ط 1042
 يوجب أف يكوف الحديث لو أصل.
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أقوؿ: كيكفينا ىذا المقدار كفيو القوؿ الفصل، كىذا االعتراؼ من الذىبي صدر في أياـ كاف 
شرع في النضج، كلو بقي حتى يبلغ تماـ النضج العترؼ بكثير من الخصوصيات الواردة في 

ده، كعليك بالتنقيب كالبحث عن الحديث، كعن الرسائل الموضوع، لثقة ركاتو ككثرة شواى
المصنفة فيو، فإف فيو الضآلة المنشودة، كىدـ ما أسسو علماء السوء، كاألقبلـ المستأجرة. 

 انتهى.
كمن تأمل طرقو ككثرتها، عرؼ أف ابن الجوزم قد أخطأ بإيراده في الموضوعات، كحملو على 

 ذلك التعصب لمذىبو في تفضيل الثبلثة.
كأما الحاكم، فأخرجو في المستدرؾ كصححو، كاعترض كثير من أىل  قاؿ مقبل عن الشوكاني:

 العلم.
أف ىذه العبارة تفيد تقوية جانب المعترضين، كىم تعصبوا لمذىبهم، فإسناد  كالجواب ::

االعتراض إلى العلم تدليس من الشوكاني، ككاف صواب العبارة لو أنصف، كاعترضو كثير من 
 ين.المتعصب



 كلننقل ىنا كبلـ الحاكم في المستدرؾ كاعتراض الذىبي عليو.
(: حدثني أبو علي الحافظ، أنبأنا أبو عبد اهلل  130/ ص 3قاؿ الحاكم في المستدرؾ ) ج 

محمد بن أحمد بن أيوب الصفار، كحميد بن يونس بن يعقوب الزيات، قاال: ثنا محمد بن 
ا يحيى بن حساف، عن سليماف، عن ببلؿ، عن يحيى أحمد بن عياض بن أبي طيبة، ثنا أبي، ثن

بن سعيد، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: كنت أخدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم فقدـ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فرخ مشوم فقاؿ: )) اللهم ائتني بأحب 

علو رجبل من األنصار، فجاء علي خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطير. قاؿ: فقلت: اللهم اج
رضي اهلل عنو فقلت: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم على حاجة، ثم جاء فقلت: إف 

رسوؿ اهلل على حاجة، ثم جاء فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: افتح، فدخل، فقاؿ 
آخر ثبلث كرات يردني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: علي ) كذا ( فقاؿ: إف ىذه 

أنس، يزعم أنك على حاجة فقاؿ: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسوؿ اهلل سمعت 
 دعاءؾ فأحببت أف يكوف رجبل من قومي،
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فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: الرجل قد يحب قومو ((. ىذا حديث صحيح على 
 شرط الشيخين كلم يخرجاه. انتهى.

و الذىبي في تلخيصو، فقاؿ ابن عياض: ال أعرفو، كلقد كنت زمانا طويبل أظن أف كاعترض
 حديث الطير لم يجسر الحاكم أف يودعو في مستدركو.

أف الحاكم بنى تصحيحو على معرفتو برجاؿ السند، كليس ينقض عليو عدـ معرفة  كالجواب ::
ككاف البلئق بحالو التوقف ال المعترض، فبل كجو العتراض الذىبي بأنو ال يعرؼ ابن عياض، 

االعتراض، كقد رد الذىبي على نفسو في الميزاف في ترجمة محمد بن أحمد بن عياض، فقاؿ: 
ركل عن أبيو أبي غساف أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصرم، عن يحيى بن حساف، فذكر 

 حديث الطير، كقاؿ الحاكم: ىذا على شرط البخارم كمسلم.
ىذا فأنا أتهمو بو، ثم ظهر لي أنو صدكؽ، ركل عنو الطبراني، كعلي بن  قلت: الكل ثقات، إال

محمد الواعظ، كمحمد بن جعفر الرافعي، كحميد بن يونس الزيات، كعدة، يركم عن حمزة، 
كطبقتو ) كذا في نسخة لساف الميزاف عن الميزاف، كفي نسخة الميزاف يركم عن حرملة كطبقتو 

نسخة لساف الميزاف كفي نسخة الميزاف (: كيكنى أبا عبلنة، (: كيكنى أبا عبلمة ) كذا في 
مات في سنة إحدل كتسعين كمائتين، ككاف رأسا في الفرائض، كقد ركل عن مكي بن عبد اهلل 



الرعيني، كمحمد بن سلمة المرادم، كعبد اهلل بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة. انتهى من 
 الميزاف.

ه فبل أعرفو، كىذا يخالف قولو في ترجمة االبن محمد بن أحمد قاؿ الذىبي بعد ذلك: فأما أبو 
الكل ثقات إال ىذا... إلخ، فإنو يدؿ على معرفتو بو كأنو ثقة، كقد ذكر ابن حجر في لساف 

الميزاف ما يفيد أنو معركؼ، فقاؿ بعد أف حكى قوؿ الذىبي: فأما أبوه فبل أعرفو. قلت: ذكره 
 ابن يونس في تاريخ مصر.

مد بن عياض بن عبد الملك بن نصر الفرضي، مولى حبيب من ذا ) كذا ( يكنى أبا قاؿ: أح
غساف، يركم عنو ) كذا ( يحيى بن حساف، توفي سنة ثبلث كتسعين كمائتين، ىكذا ذكره كلم 

يذكر فيو جرحا، ثم أسند لو حديثا فقاؿ: حدثني المعافا بن عمر بن حفص الرازم، ثنا أبو 
 حسبي، ثنا يحيى بنغساف أحمد بن عياض الم
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حساف، عن سليماف بن ببلؿ، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي اهلل عنو، عن النبي صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم قاؿ: )) ال يبلـ الرجل على قومو ((. كىذا طرؼ من حديث الطير. انتهى من 

 لساف الميزاف البن حجر.
أحمد، كىذا من طريق المعافا بن عمر بن قلت: ركل عنو الحاكم من طريق ابنو محمد بن 

حفص، فحصل لو راكياف كدلت ترجمتو على أنو معركؼ، فبل اعتراض على الحاكم في معرفتو 
لهذا، كما قد باف فساد االعتراض عليو في معرفتو البنو محمد، كأنو انكشف للذىبي أنو 

 [.76{ ]يوسف:صدكؽ، كلم يكن يعرفو، إذ } كىفػىٍوؽى كيلّْ ًذم ًعٍلمو عىًليمه 
(: كقد ركاه، عن أنس جماعة من أصحابو زيادة  131/ ص 3قاؿ الحاكم في المستدرؾ ) ج 

 على ثبلثين نفسا، ثم صحت الركاية، عن علي، كأبي سعيد الخدرم، كسفينة.
كفي حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ، كما حدثنا بو الثقة المأموف أبو القاسم الحسن 

لحسين بن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علية بن خالد السكوني بالكوفة بن محمد بن ا
من أصل كتابو، ثنا عبيد بن كثير العامرم، ثنا عبد الرحمن بن دبيس، كحدثنا أبو القاسم، ثنا 

محمد بن عبد اهلل بن سليماف الحضرمي، ثنا عبد اهلل بن عمر بن أباف بن صالح، قاال: ثنا 
رم القصار، ثنا ثابت البناني، أف أنس بن مالك رضي اهلل عنو كاف شاكيا إبراىيم بن ثابت البص

فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب لو، فجرل الحديث حتى ذكركا عليا رضي اهلل عنو، 
فتنقصو محمد بن الحجاج، فقاؿ أنس: من ىذا؟ أقعدكني، فأقعدكه، فقاؿ: يا ابن الحجاج أال 



، كالذم بعث محمدا صلى اهلل عليو كآلو كسلم بالحق لقد كنت أراؾ تنقص علي بن أبي طالب
خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بين يديو، ككاف كل يـو يخدـ بين يدم رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم غبلـ من أبناء األنصار فكاف ذلك اليـو يومي، فجاءت أـ أيمن موالة 
كسلم بطير فوضعتو بين يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا أـ أيمن ما ىذا الطائر؟ قالت: ىذا الطائر 
 أصبتو فصنعتو لك،
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فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) اللهم جئني بأحب خلقك إليك كإلي يأكل معي 
ىذا الطائر، كضرب الباب فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا أنس انظر من على من 

الباب، فقلت: اللهم اجعلو رجبل من األنصار، فذىبت فإذا علي بالباب، قلت: إف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم على حاجة، فجئت حتى قمت مقامي فلم البث أف ضرب الباب، 

ظر من على الباب، فقلت: اللهم اجعلو رجبل من األنصار، فذىبت فإذا علي فقاؿ: يا أنس ان
بالباب، قلت: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم على حاجة، فجئت حتى قمت مقامي 

فلم ألبث أف ضرب الباب، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا أنس اذىب فأدخلو، 
ىو من األنصار، فذىبت فأدخلتو فقاؿ: يا أنس قرب إليو  فلست بأكؿ رجل أحب قومو، ليس

 الطير، قاؿ: فوضعتو بين يدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأكبل جميعا ((.
 قاؿ محمد بن الحجاج: يا أنس كاف ىذا بمحضر منك ؟

 قاؿ: نعم.
قصو إال أشنت لو قاؿ: أعطي باهلل عهدا أف ال أنتقص عليا بعد مقامي ىذا، كال أعلم أحدا ينت

 كجهو. انتهى.
 اعترض الذىبي بهذا، فقاؿ: إبراىيم بن ثابت ساقط.

أف ىذه دعول ببل بينة، كقد ذكره في الميزاف فلم يزد على ما في السند، كأنو  كالجواب ::
 ركل حديث الطير، ثم قاؿ: ماذا بعمدة كال أعرؼ حالو جيدا. انتهى بلفظو.

و ركل حديث الطير كال يعرؼ غير ذلك ألنو ال يعرفو جيدا، كىذا يفيد أنو حكم بسقوطو، ألن
كلو كانت عنده حجة لذكرىا لحرصو على إبطاؿ حديث الطير في ذلك األكاف، كلعدـ معرفتو 

بو جيدا، أك عدـ معرفتو بما يوجب سقوطو، اقتصر في الميزاف على قولو: ماذا بعمدة، كىو 



جيدا، كعلى ىذا فمرجع ىذا االعتراض   يمكن أف ال يكوف عمدة عنده، ألنو ال يعرفو
 كاالعتراض على الذم قبل ىذا.
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أنو ال يعترض بعدـ المعرفة جيدا على من عرؼ كما مر، كىذا مع تأكد الركايتين  كالجواب ::
 بالشواىد الكثيرة.

( في صفحات مطبعة التقدـ بالقاىرة، قاؿ:  5من ذلك ما أخرجو النسائي في الخصائص ) ص 
خبرنا زكريا بن يحيى، قاؿ: حدثنا الحسن بن حماد، قاؿ: أخبرنا مسهر بن عبد الملك، عن أ

عيسى بن عمر، عن السدم، عن أنس بن مالك، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف عنده 
طائر فقاؿ: )) اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي، فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر 

 علي فأذف لو ((.فرده، ثم جاء 
قاؿ ابن حجر في لساف الميزاف، في ترجمة إبراىيم بن ثابت: كحديث الطير الذم أشار إليو، 

أخرجو الحاكم في المستدرؾ من حديث ىذين عن إبراىيم كصححو، كخالفو العقيلي فذكره في 
ككذا قالو ترجمة إبراىيم بن ثابت ىذا، كقاؿ: ال أعلم فيو شيئا ثابتا. انتهى كبلـ العقيلي. 

البخارم، كقد جمع طرقػ ]ق[ الطبراني، ]ك[ ابن مردكيو، كالحاكم، كجماعة، كأحسن شيء 
 فيها طريق أخرجو النسائي في الخصائص. انتهى.

ص  2كمن شواىد الحديث القوية، ما أخرجو في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 
بقراءتي ]ظ[، أنبأنا أبو محمد عبد ( كما بعدىا، قاؿ: أخبرنا أبو محمد األكفاني  1190

العزيز بن أحمد، أنبأنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين، أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطني، أنبأنا محمد بن مخلد بن حفص العطار، أنبأنا حاتم بن الليث الجوىرم، أنبأنا عبد 

عن أنس قاؿ: أتي النبي صلى اهلل عليو  السبلـ بن راشد، أنبأنا عبد اهلل بن المثنى، عن ثمامة،
كآلو كسلم بطير فقاؿ: )) اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي منو، فجاء علي عليو 

 السبلـ فأكل معو ((.
كركاه غيره عن ] عبد اهلل [ بن المثنى، عن عبد اهلل بن أنس، أخبرتنا بو ]بو[ أـ المجتبى بنت 

منصور، أنبأنا أبو بكر المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا قطن بن ناصر، قالت: قرأ على إبراىيم بن 
نسير، أنبأنا جعفر بن سليماف الضبعي، أنبأنا عبد اهلل بن المثنى، عن عبد اهلل بن أنس، عن 

 أنس بن مالك قاؿ: أىدم لرسوؿ اهلل صلى اهلل
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اهلل عليو كآلو كسلم: )) عليو كآلو كسلم حجل مشوم بخبزة كصنابة، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من ىذا الطعاـ... إلى قولو: فخرجت فإذا ىو علي، 

فجئت إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأخبرتو، فقاؿ: ائذف لو فدخل علي، فقاؿ 
 ( .1رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: اللهم كإلي اللهم كإلي (( )

المحقق على السند األكؿ، كركاه أيضا ابن مردكيو، كما ركاه عنو في حديث الطير من  قاؿ
(، قاؿ: أنبأنا فهد بن إبراىيم البصرم، قاؿ: أنبأنا محمد بن زكريا،  274عبقات األنوار )ص 

قاؿ: أنبأنا العباس بن بكار الضبي، قاؿ: أنبأنا عبد اهلل بن المثنى األنصارم، عن عمو ثمامة بن 
 بد اهلل، عن أنس بن مالك فذكره.ع

/ الورؽ 1كقاؿ المحقق: كقاؿ ابن عدم في ترجمة جعفر بن سليماف الضبعي من الكامل ) ج 
(: حدثنا عبداف، حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر بن سليماف، حدثنا عبد اهلل بن  214

سوؿ اهلل صلى اهلل المثنى، عن عبد اهلل بن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ أنس بن مالك أىدم إلى ر 
 عليو كآلو كسلم حجبل مشويا ) كذا ( فذكر حديث الطير.

ثم قاؿ ابن عدم: كىذا الحديث يركيو جعفر، عن عبد اهلل بن المثنى، ) أم: كما ركاه راشد بن 
 عبد السبلـ، عن عبد اهلل بن المثنى كاهلل أعلم (.

 قاؿ المحقق: كرجاؿ الحديث رجاؿ الصحاح.
(: كلحديث الطير طرؽ كثيرة عن أنس متكلم 197ص  2اريخو اإلسبلـ )ج قاؿ الذىبي في ت

فيها، كبعضها على شرط السنن، كمن أجودىا حديث قطن بن نسير شيخ مسلم، ]قاؿ[: 
حدثنا جعفر بن سليماف، حدثنا عبد اهلل بن المثنى، عن عبد اهلل بن أنس بن مالك، عن أنس، 

 تهى.ىكذا ركاه عنو العبلمة الطباطبائي. ان
كقاؿ ابن حجر في لساف الميزاف، عن ميزاف الذىبي: عبد السبلـ بن راشد، عن عبد اهلل بن 

 المثنى بحديث الطير، ال يعرؼ كالخبر ال يصح. انتهى.
__________ 

 ( قولو: كإلي، عطف على: إليك، في قولو: أحب خلقك إليك. ) مؤلف (.1)
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حديث الطير عن عبد اهلل بن المثنى، جعفر بن سليماف قاؿ ابن حجر: كقد تابعو على ركاية 
 الضبعي كىو مشهور من حديثو. انتهى.



كلو من الشواىد القوية غير ىذا، راجع ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق كما عليها من 
 التخريج.

كقوؿ مقبل عن الشوكاني أك عن نفسو: كقد ذكره ابن الجوزم في الموضوعات حكاية غير 
كلو ذكره ابن الجوزم لذكره السيوطي في الؤللئ المصنوعة، ألنو ألف الؤللئ لمثل ىذا  مسلمة، 

كما يفيده كبلمو في أكؿ الؤللئ، كقد جرت عادتو باستدراؾ ما لو أسانيد عديدة بذكر ما لو من 
سند يستدرؾ بو على ابن الجوزم، كلم أجده في الؤللئ المصنوعة، فظهر أف ابن الجوزم لم 

 الموضوعات.يذكره في 
(: قاؿ أحمد بن  152/ ص 2كقاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي في المنح المكية شرح القصيدة الهمزية، كرد في 
مناقب علي حديث كثر كبلـ الحفاظ فيو، فأردت أف ألخص المعتمد منو، كلفظو: عن أنس ) 

النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) قاؿ (: كاف عند 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي ]من[ ىذا الطير ]قاؿ[: فجاء علي فأكل معو... (( 

إلى قولو: كأما قوؿ بعضهم: أنو موضوع، كقوؿ ابن طاىر: طرقو كلها باطلة معلولة، فهو 
كؼ بالغلو الفاحش، كابن الجوزم مع تساىلو في الحكم بالوضع كما الباطل، كابن طاىر معر 

، ذكر في كتابو العلل المتناىية لو طرقا كثيرة كاىية، كلذلك لم يذكره في موضوعاتو،  ىو معلـو
( من حديث الطير من عبقات  79فالحق أنو حسن يحتج بو. ىكذا نقلو عنو في الوجو ) 

محقق: كما ذكره ابن حجر من أف كثرة طرقو صيرتو حسنا (... إلى إف قاؿ ال 462األنوار )ص
يحتج بو صحيح في نفسو، كلكن األمر في المقاـ أكضح كأجلى، إذ بعض طرقو على شرط 

السنن كبنفسو حجة، كالمشترؾ من طرؽ الحديث متواتر، كقلَّما يوجد في الموارد التي يدَّعوف 
من طريقهم، تجد صدؽ ما ذكرناه، كالذم أكجب  فيها التواتر مثلو، فراجع الموارد المشار إليها

 خفاء األمر
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على ابن حجر عدـ عثوره على طرؽ الحديث بحد كافر، كعدـ تجاكز الطرؽ الموجودة عنده 
من سبعة إلى عشرة، إذ القـو إال من عصمو اهلل منهم قد أصركا على إخفائو، كتفريق ما جمع 

 اد.فيو كتمزيقو كتحريقو. انتهى المر 
قلت: قد بسط تخريج ىذه األحاديث في ترجمة اإلماـ علي، كتخريجها في التحقيق بسطا 

(: فهذه بضعة كتسعوف  151/ ص 2كافيا من طرؽ كثيرة، ثم قاؿ في أكاخر البحث في ) ج 



، عن عشرة من أجبلء الصحابة، مع كثرة اىتماـ القـو على إخفائو كشدة  حديثا من طريق القـو
أفشاه، كسلطاف الدنيا اإلسبلمية كاف بيدىم، فامتنع الناس من نقل أمثالو خوفا  نكيرىم على من
 كطمعا... إلخ.

قلت: صدؽ اهلل العظيم } كاهلل غالب على أمره كلكن أكثر الناس ال يعلموف {، كقد ظهر أف 
ابن الجوزم لم يذكره في الموضوعات، فظهر أف في الحكاية مجازفة، كأنها لم تصدر عن 

كقد سبق أف قلنا في الشوكاني: إنو متهم بالمجازفة كقلة التثبت في الركاية، كالظاىر أف تثبت، 
الحكاية ىنا منسوبة إلى الشوكاني، ألف عبارة كتاب مقبل ىكذا ) ش (، قاؿ في المختصر: لو 

 طرؽ كثيرة كلها ضعيفة، كقد ذكره ابن الجوزم في الموضوعات. انتهى المراد.
( أنو قد رمز لمصنفي األصوؿ التي ينقل منها  145كتابو الطليعة ) ص   كقد ذكر مقبل في أكؿ

)ش ( الفوائد المجموعة للشوكاني، ) ط ( الؤللئ للسيوطي، ) ج ( الموضوعات البن الجوزم. 
 انتهى.

فظهر أنو أراد نسبة ذلك إلى الشوكاني عن ابن الجوزم، فالتهمة الصقة بالشوكاني مؤكّْدة لما 
: كأما الحاكم فأخرجو في المستدرؾ كصححو، كاعترض كثير من ؿ بعد ذلكثم قاسبق فيو. 

 أىل العلم، كمن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم في النببلء.
أف النببلء للذىبي كليس عندم النببلء، كلكن عندم التذكرة كىي  كالجواب كباهلل التوفيق:

( كما  227/ ص 3الذىبي في التذكرة ) ج للذىبي أيضا، فلنورد ترجمة الحاكم منها، قاؿ 
 ( رجبل32بعدىا طبعة الهند الطبعة األكلى عدد )

(1/455) 

 

من رجاؿ الطبقة الثالثة عشر: الحاكم الحافظ الكبير إماـ المحدثين، أبو عبد اهلل محمد بن 
 عبد اهلل بن محمد بن حمدكيو بن نعيم الضبي الطهماني النيسابورم المعركؼ بابن البيع

صاحب التصانيف، كلد سنة إحدل كعشرين كثلثمائة في ربيع األكؿ، طىلىب الحديث من الصغر 
باعتناء أبيو كخالو فسمع سنة ثبلثين، كرحل إلى العراؽ كىو ابن عشرين، كحج ثم جاؿ في 

خراساف كما كراء النهر، فسمع بالببلد من ألفي شيخ أك نحو ذلك، كقد رأل أبوه مسلما، ركل 
كمحمد بن علي بن عمر المذكور، كأبي العباس األصم، كأبي جعفر محمد بن صالح عن أبيو، 

، كأبي العباس بن محبوب، كأبي  بن ىاني، كمحمد بن عبد اهلل الصفار، كأبي عبد اهلل بن األخـر
حامد بن حيويو، كالحسن بن يعقوب البخارم، كأبي النضر بن محمد بن حمد بن يوسف، كأبي 

د، كأبي عمرك بن السماؾ، كأبي بكر النجاد، كابن درستويو، كأبي سهل الوليد حساف بن محم



بن زياد، كعبد الرحمن بن حمداف الجبلب، كعلي بن محمد بن عقبة الشيباني، كأبي علي 
الحافظ كانتفع بصحبتو، كما زاؿ يسمع حتى سمع من أصحابو، حدث عنو الدارقطني، كأبو 

واسطي، كمحمد بن أحمد بن يعقوب، كأبو ذر الهركم، الفتح بن أبي الفوارس، كأبو العبلء ال
كأبو يعلى الخليلي، كأبو بكر البيهقي، كأبو القاسم القشيرم، كأبو صالح المؤذف، كالزكي عبد 

 الحميد البحيرم، كعثماف بن محمد المحمي، كأبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازم.
منصور الصراـ، كأبي علي بن النقار الكوفي،  كقد قرأ القراءات على ابن اإلماـ، كمحمد بن أبي

كأبي عيسى بكار البغدادم، كقرأ المذىب على أبي علي بن أبي ىريرة، كأبي سهل الصعلوكي، 
كأبي الوليد حساف بن محمد، ككاف يذاكر الجعابي كالدارقطني كنحوىما، كقد سمع منو من 

زكي، كأعجب ما رأيت أف أبا عمر شيوخو أحمد بن أبي عثماف الحيرم، كأبي )كذا( إسحاؽ الم
الطلمنكي كسيأتي في ىذه الطبقة قد كتب في علـو الحديث للحاكم بن البيع في سنة تسع 

 كثمانين كثلثمائة عن شيخ لو، عن آخر، عن الحاكم.
أخبرنا أبو الفضل بن تاج األيمناء، أنبأنا أبو المظفر ابن السمعاني، أنبأنا الحسين بن علي 

 اهلل بن محمد الصاعدم، قاال: أنا أبو الفضل محمد بن الشحامي، كعبد
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عبيد اهلل الزاىد، أنا محمد بن عبد اهلل الحافظ، أنا أبو العباس بن يعقوب، أنا الحسن بن علي 
بن عفاف، أنا أبو أيسامة، عن الجريرم، عن عبد اهلل بن شقيق، قاؿ: سألت عائشة: أكاف رسوؿ 

 لو كسلم يصلي الضحى ؟ قالت: ال. إال أف يقدـ من مغيبة.اهلل صلى اهلل عليو كآ
 أخرجو مسلم عن يحيى، عن يزيد بن زريع، عن الجريرم.

كركاه أيضا من طريق كهمس، عن عبد اهلل بن شقيق، ]قرأت[ على الحسن بن علي األمير، 
ت أخبركم جعفر الهمداني، أنا السلفي سمعت إسماعيل بن عبد الجبار بقزكين، قاؿ: سمع

الخليل بن عبد اهلل الحافظ يقوؿ فذكر الحاكم كقاؿ: لو رحلتاف إلى العراؽ كالحج ناظر 
الدارقطني فرضيو، كىو ثقة كاسع العلم، بلغت تصانيفو قريبا من الخمسين جزءا... إلى أف 

 قاؿ: كتوفي سنة ثبلث كأربعمائة.
دخلت عليو كيقرأ عليو في قلت: ىذا كما تم في كفاتو، ثم قاؿ: سألني في اليـو الثاني لما 

فوائد العراقيين سفياف الثورم، عن أبي سلمة، عن الزىرم، عن سهل بن سعد حديث 
االستئذاف، فقاؿ: من أبو سلمة؟ قلت: ىو المغيرة بن مسلم السراج. قاؿ: ككيف يركم 

المغيرة، عن الزىرم ؟ فبقيت ثم قاؿ: قد أمهلتك أسبوعا، قاؿ: فتفكرت ليلتي، فلما كقعت 



في أصحاب الجزيرة تذكرت محمد بن أبي حفصة فإذا كنيتو أبو سلمة، فلما أصبحت حضرت 
مجلسو كقرأت عليو نحو مائة حديث، فقاؿ لي: ىل تذكرت فيما جرل ؟ فقلت: نعم، ىو 

محمد بن أبي حفصة، فتعجب كقاؿ: أنظرت في حديث سفياف ألبي عمرك البحيرم ؟ فقلت: 
فتحير كأنثنى علي، ثم كنت أسألو فقاؿ لي: إذا ذكرت في  ال، كذكرت لو ما أممت في ذلك،

باب ال بد من المطالعة لكبر سني، فرأيتو في كل ما ألقي عليو بحرا، كقاؿ لي: اعلم بأف 
خراساف كما كراء النهر لكل بلد تاريخ صنفو عالم منها، ككجدت نيسابور مع كثرة العلماء بها 

أف صنفت تاريخ النيسابوريين فتأملتو، كلم يسبقو إلى لم يصنفوا فيو شيئا، فدعاني ذلك إلى 
 ذلك أحد.

قاؿ الحاكم في علـو الحديث في أكاخره: أخبرني خلف، أنا خلف، أنا خلف، أنا خلف، أنا 
 خلف، فأكلهم األمير خلف بن أحمد السجزم، كالثاني أبو صالح

(1/457) 

 

ماف النسفي صاحب المسند، خلف بن محمد البخارم يعني الختاـ، كالثالث خلف بن سلي
 كالرابع خلف بن محمد الواسطي كركس، كالخامس خلف بن موسى بن خلف.

قاؿ الحاكم: كقد سمعتو من أبي صالح بإسناده لم يذكر المتن، فقرأتو على أحمد ىبة اهلل، عن 
عبد المعز بن محمد، أنا زاىر بن طاىر، أنا إسحاؽ بن عبد الرحمن قاؿ: أنا األمير خلف بن 

( بن محمد بن إسماعيل، أنا خلف بن سليماف، أنا خلف بن 1أحمد بن محمد، أنا خلف)
محمد كردكس، أنا خلف بن موسى العمي، أنا أبي، عن قتادة، عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) كل بني آدـ محسود كبعض الناس أفضل في الحسد من بعض، 
 لم يتكلم بلسانو أك يعمل باليد ((.كال يضر حاسدان حسده ما 

 (.2ىذا حديث غريب منكر)
قاؿ الخطيب أبو بكر: أبو عبد اهلل الحاكم كاف ثقة، يميل إلى التشيع، فحدثني إبراىيم بن 

محمد األرموم ككاف صالحان عالما، قاؿ: جمع الحاكم أحاديث كزعم أنها صحاح على شرط 
من كنت مواله فعلي مواله ((، فأنكرىا عليو البخارم كمسلم، منها: حديث الطير، )) ك 

 أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قولو.
قاؿ الحسن بن أحمد السمرقندم الحافظ: سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقوؿ:  

كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد اهلل الحاكم، عن حديث الطير؟ فقاؿ: ال 
 د أفضل من علي رضي اهلل عنو.يصح، كلو صح لما كاف أح



قاؿ الذىبي قلت: ثم تغير رأم الحاكم، كأخرج حديث الطير في مستدركو، كال ريب أف في 
المستدرؾ أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيو أحاديث موضوعة شىافى المستدرؾ 

 بإخراجها فيو، كأما حديث الطير فلو طرؽ كثيرة
__________ 

: خا1)  ؼ، كىو غلط كاضح.( في األـي
 ( قلت: الحسد ىنا بمعنى الغيرة، كىي طبيعية فبل نكارة.)مؤلف(.2)
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جدا قد أفردتها بمصنف، كمجموعها يوجب أف يكوف للحديث لو أصل، كأما حديث )) من  
 كنت مواله (( فلو طرؽ جيدة، كقد أفردت ذلك أيضا.

م ىو إماـ أىل الحديث في عصره، العارؼ بو قاؿ عبد الغافر بن إسماعيل: أبو عبد اهلل الحاك
حق معرفتو، يقاؿ لو: الضبي، ألف جدتو ىي سبطة عيسى بن عبد الرحمن الضبي، ككالدة 

عيسى ىذا ىي مثوبة بنت إبراىيم بن طهماف الفقيو، كبيتو بيت الصبلح كالورع كالبادين في 
م يسمع منهما، كسمع من أبي طاىر اإلسبلـ، لقي أبا عبد اهلل الثقفي، كأبا محمد بن الشرقي كل

المحمد أبادم، كأبي بكر بن القطاف، كلم يقع بمسموعو منهما، كتصانيفو المشهورة تطفح 
بذكر شيوخو، كقرأ على قٌراء زمانو، كتفقو على أبي الوليد، كأبي سهل األيستاذ، كاختص بصحبة 

تعديل كالعلل، كذاكر مثل إماـ كقتو أبي بكر الضبعي، فكاف يراجعو في السؤاؿ كالجرح كال
الجعابي، كأبي بكر الماسرجسي، كاتفق لو من التصانيف ما لعلو يبلغ قريبا من ألف جزء من 

تخريج الصحيحين، كتاريخ نيسابور، ككتاب مزكي األخبار، كالمدخل إلى علم الصحيح، ككتاب 
يحكوف أف اإلكليل، كفضائل الشافعي كغير ذلك، كلقد سمعت مشائخنا يذكركف أيامو، ك 

مقدمي عصره مثل الصعلوكي، كاإلماـ بن فورؾ، كسائر األئمة يقدمونو على أنفسهم، كيراعوف 
حق فضلو، كيعرفوف لو الحرمة األكيدة، ثم أطنب في تعظيمو كقاؿ ىذه جمل يسيرة، كىو 

غيض من فيض سيره كأحوالو، كمن تأمل كبلمو في تصانيفو كتصرفو في أماليو كنظره في طرؽ 
ث، أذعن بفضلو، كاعترؼ لو بالمزية على من تقدمو كإتعابو من بعده، كتعجيزه البلحقين، الحدي

 عن بلوغ شأكه، عاش حميدا كلم يخلف في كقتو مثلو.
قاؿ الحافظ أبو حاـز العبدكم: سمعت الحاكم يقوؿ ككاف إماـ أىل الحديث في عصره، 

 شربت ماء زمـز كسألت اهلل أف يرزقني حسن التصنيف.
أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني أيهما أفضل ابن مندة أك)كذا( ابن البٌيع ؟ قاؿ 



 فقاؿ: ابن البيع أنقى حفظا.
أبو صالح المؤذف، أنا مسعود بن علي السجزم، أنا أبو بكر بن فورؾ، أنا محمد بن جعفر 

 البخترم الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن الفضل بن مطرؼ
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سنة سبع كأربعين كثلثمائة، أنا محمد بن عبد اهلل بن حمدكيو الحافظ، أنا النجاد، الكرابيسي 
أنا محمد بن عثماف، أنا الحماني، أنا سعير بن الخمس، عن عبيد اهلل بن القاسم، عن عائشة، 

 عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) ال يؤذف بليل... (( الحديث.
 حاكم فذكره.ثم قاؿ السجزم: كأخبرناه ال

أبو موسى المديني الحافظ، أنا ىبة اهلل بن عبد اهلل، أنا أبو بكر الخطيب، أنا األزىرم، أنا 
الدارقطني، حدثني محمد بن عبد اهلل بن محمد النيسابورم، أنا محمد بن جعفر النسوم، أنا 

أحسن  خداش بن مخلد، أنا يعيش بن ىشاـ، أنا مالك، عن الزىرم، عن أنس مرفوعا: )) ما
الهدية أماـ الحاجة ((. ىذا باطل، كإنما ركاه الموفر بن الواىي عن الزىرم مرسبل، سمعت أبا 
الحسين اليونيني، أنا محمد بن عبد الحافظ، سمعت علي بن المفضل الحافظ، سمعت أحمد 

بن محمد الحافظ، سمعت محمد بن طاىر الحافظ، سمعت سعد بن علي الزنجاني الحافظ 
لو :أربعة من الحفاظ تعاصركا أيهم أحفظ. قاؿ: من ؟ قلت: الدارقطني ببغداد، بمكة، كقلت 

كعبد الغني بمصر، كابن مندة بأصبهاف، كالحاكم بنيسابور، فسكت فألححت عليو؟ فقاؿ: أما 
الدارقطني فأعلمهم بالعلل، كأما عبد الغني فأعلمهم باألنساب، كأما ابن مندة فأكثرىم حديثا 

 كأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا.مع معرفة تامة، 
قاؿ ابن طاىر: سألت أبا إسماعيل األنصارم عن الحاكم؟ فقاؿ: ثقة في الحديث، رافضي 

خبيث، ثم قاؿ ابن طاىر: كاف شديد التعصب للشيعة في الباطن، ككاف يظهر التسنن في 
قاؿ الذىبي:  التقديم كالخبلفة، ككاف منحرفا عن معاكية كآلو، متظاىرا بذلك كال يعتذر منو،

قلت: أما انحرافو عن خصـو علي فظاىر، كأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حاؿ، فهو 
 شيعي ال رافضي، كليتو لم يصنف المستدرؾ، فإنو غض من فضائلو بسوء تصرفو.

قاؿ الحافظ أبو موسى: كاف الحاكم دخل الحماـ كاغتسل كخرج فقاؿ: آه، فقبض ركحو كىو 
بعد، كصلى عليو القاضي أبو بكر الحيرم، توفي الحاكم في صفر سنة  متزر لم يلبس قميصو

 خمس كأربعمائة رحمو اهلل تعالى.
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 انتهت ترجمة الحاكم نقبل من تذكرة الحفاظ، نقلتها بكمالها كإف طالت لتتم الفائدة.
د مر كأما كبلمو في تصحيح الحاكم لبعض األحاديث كىي عند الذىبي كأضرابو موضوعة، فق

الجواب عنو، كما نقموا من الحاكم إال أنو تحرر في ذلك من التقليد كلم تأخذه في اهلل لومة 
الئم، فصحح ما رآه صحيحا، كىو يعلم أف ذلك يسوء النواصب، كأنهم سيقولوف فيو رافضي، 

كلكن كانت ىمتو أعلى من أف يكتم فضل أىل البيت مراعاة لجانب النواصب، أك خوفا من 
 قالهم.قيلهم ك 

أما الذىبي فلم يكفو أنو تمنى أنو لم يصنف المستدرؾ، فقد صنف ردا عليو، كيؤخذ عليو أنو 
يعترض برأيو في الرجاؿ بجرح أك تضعيف، بصورة أف ذلك أمر مفركغ منو، كقضية ال نزاع 

فيها، حتى كأف الحاكم غلط في التصحيح، كىذا تدليس على القاصرين كتغرير على المقلدين، 
اكم مجتهد يصحح ما يصحح، بناء على مذىبو في رجاؿ السند، ككثير من الرجاؿ يكوف كالح

فيهم خبلؼ مشهور بين أىل الجرح كالتعديل، فيختار الذىبي الجرح فيعترض بو من دكف تنبيو 
على الخبلؼ، كال على أف الحاكم بنى على مذىبو، أك أنو كافق فيو من يقوؿ بعدالة الراكم، 

ح حادثا كالرجل متقدـ، ركل عنو عدد من المحدثين الكبار، كالجرح الحادث كربما كاف الجر 
إنما ىو لسبب ال يعتبره الحاكم صحيحا، فيختار التعديل كما ذكره مفصبل، كلنذكر ما تيسر 

 من األمثلة لخطأ الذىبي في االعتراض.
( من طريق محمد بن سلمة بن كهيل 110،كص 109/ص3ركل الحاكم في المستدرؾ )ج

حديث الثقلين كالغدير، كصححو على شرط الشيخين فاعترضو الذىبي، قاؿ: لم يخرجا 
 لمحمد كقد كىاه السعدم.

فأما قولو: لم يخرجا لمحمد فإنو ال يضر، ألنو يكفي أف يكوف على شرطهما كإف لم يخرجا لو، 
و على ألف الحاكم لم يلتـز أنو ال يخرج إال لمن أخرجا لو، كلكن أراد أف يستدرؾ ما ى

شرطهما، كقد أفاد ىذا في أكؿ المستدرؾ، كىو يعني أف محمدا على شرطهما في قبوؿ ركايتو 
 لصدقو كأمانتو كحفظو، فكاف الحديث صحيحا على شرطهما.
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كأما قولو: كقد كىاه السعدم، فالسعدم ىو الجوزجاني الناصبي كىو متحامل على الشيعة، 
ترجمة السعدم كىو إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني كمع أنو كقد ذكر ىذا الذىبي نفسو في 

ليس حجة، ألنو ال يلـز فيمن جرحو السعدم أف يكوف مجركحا عند البخارم كمسلم، فبل 



معنى لبلعتراض بو على التصحيح على شرطهما، بل كال على شرط غيرىما، إال أف يكوف 
 ناصبيا كالجوزجاني في درجة النصب.

 -أم عن محمد بن سلمة بن كهيل  -تعديل البن أبي حاتم ركل عنو كفي كتاب الجرح كال
حساف بن إبراىيم، كسفياف بن عيينة، كعلي بن ىاشم بن البريد، سمعت أبي يقوؿ ذلك، 

 كسمعتو يقوؿ: كاف مقدما على أخيو يحيى بن سلمة، كأحب إلي منو، كيحيى أكبر منو. انتهى.
يث: )) انظرم يا حميراء أف ال تكوني أنت، ( حد119/ص3مثاؿ آخر: أخرج الحاكم في )ج

 ثم التفت إلى علي فقاؿ: إف كليت من أمرىا شيئا فارفق بها ((.
 كصححو على شرطهما، كما أفاده الذىبي في تلخيصو، كاعترضو بأنهما لم يخرجا لعبد الجبار.

 كالجواب ما مر.
ق معو حيث دار ((، مثاؿ آخر: أخرج الحاكم حديث: )) رحم اهلل عليا، اللهم أدر الح

كصححو على شرط مسلم كاعترضو الذىبي فقاؿ: مختار ساقط. قاؿ النسائي كغيره: ليس 
 بثقة.

أنو مختلف فيو، ففي تهذيب التهذيب أنو قاؿ العجلي: تابعي ثقة، كالنسائي ذكر  الجواب ::
يات في ابن حجر في مقدمة شرحو على البخارم تعنتو في الركاة، كأنا أعتقد أف بعض الركا

الجرح إنما ىي من طريق البرقاني، عن عبد الكريم بن النسائي، كأنا أتهم البرقاني بالتعصب 
كإف أثنى عليو من ىو على مذىبو، فلعل السبب أنهم لم ينكركا عليو ركاياتو عن النسائي كعن 

 الدارقطني في الجرح للشيعة.
النسائي، كلعل الحاكم قد كجد  ىذا مع أنو ال يلـز الحاكم كال مسلما أف يكونا على رأم

مسلما ركل عن مختار أك عن مثل مختار، كذلك كاؼ في التصحيح على شرطو، كإف خالف 
 فيو النسائي.
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مثاؿ آخر: حديث )) أنا مدينة العلم ((. صححو الحاكم، كاعترضو الذىبي فقاؿ: بل موضوع، 
  كاهلل، ال ثقة كال مأموف. انتهى.قاؿ الحاكم: كأبو الصلت ثقة مأموف، قاؿ الذىبي: ال

فأنظر ىذه الصورة في االعتراض، كانظر ما قدمناه في الحديث كالرجل، كعلى ىذا فقس 
لتعرؼ أنو ال التفات إلى اعتراضهم على الحاكم بصورة التخطئة كالتغليط، كأنهم لو أنصفوه 

 لقالوا: ىذا رأيو، أما نحن فنرل كذا أك نحو ىذا.



 
- - - 
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 [ حديث: )) من أحبي فليحب عليا ... ((] 
 (: حديث )) من أحبي فليحب عليا ((.191قاؿ مقبل)ص

( في ترجمة موسى بن سهل الراسبي 32/ ص13قلت: نورده بسنده من تاريخ الخطيب )ج
( دعبل بن علي الشاعر عنو عن أبي إسحاؽ 1أحد المجهولين على قوؿ الخطيب، قاؿ: ركم)

بو الحسين زيد بن جعفر بن الحسين العلوم المحمدم، حدثنا أبو عبد اهلل حديثا، أخبرناه أ
محمد بن كىباف الهنائي البصرم، حدثنا إسماعيل بن علي بن علي بن رزين الخزاعي بواسط، 

حدثنا أبي، حدثنا أخي دعبل، قاؿ: حدثنا موسى بن سهل الراسبي في دىليز محمد بن زبيدة، 
حوص، عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل حدثنا أبو إسحاؽ، عن أبي األ

عليو كآلو كسلم: )) من أحبني فليحب عليا، كمن أبغض عليا فقد أبغضني، كمن أبغضني فقد 
 أبغض اهلل عز كجل، كمن أبغض اهلل أدخلو النار ((.

كاهلل  قاؿ الخطيب: ىذا الحديث موضوع اإلسناد، كالحمل فيو عندم على إسماعيل بن علي
 أعلم. انتهى.

 قاؿ الخطيب: موضوع. قاؿ مقبل عن الشوكاني:
أنَّا ال نسلم صحة حكاية الشوكاني بل ىي تؤكد ما سبق من أنو  كالجواب كباهلل التوفيق:

مجازؼ، قليل التثبت في النقل، فهذا كبلـ الخطيب في تاريخو ليس فيو أف الحديث موضوع، 
 سناد.كإنما ىو كما ترل عبارة عن كضع اإل

 أما الحديث فمسكوت عنو، كفرؽ في اللغة بين قوؿ القائل: موضوع، كقولو: موضوع اإلسناد.
( 3/130كالحديث لو شواىد في علي عليو السبلـ، منها ما أخرجو الحاكم في المستدرؾ )ج

 أخبرني أحمد بن عثماف يحيى المقرئ ببغداد، ثنا أبو بكر بن العواـ الرياحي، ثنا أبو زيد سعيد
 بن أكس األنصارم، حدثنا عوؼ بن أبي عثماف النهدم

__________ 
 ( كذا في تاريخ الخطيب.)مؤلف(.1)
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قاؿ: قاؿ رجل لسلماف: ما أشد حبك لعلي! قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
 يقوؿ: )) من أحب عليا فقد أحبني، كمن أبغض عليا فقد أبغضني ((.

 ح على شرط الشيخين كلم يخرجاه.ىذا حديث صحي
قلت: كأقره الذىبي في تلخيصو، كبمثل ىذا من الذىبي نحتج على الخصـو ألنو شبو اإلقرار، 

كالذىبي من أئمتهم بخبلؼ احتجاجهم علينا بتقرير الذىبي لكبلـ ابن تيمية، فهو دعول من 
 خصم ال يحتج بها على خصمو.

ت عليا يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ( عن حياف األسدم، سمع142كأخرج في )ص
كآلو كسلم: )) إف األهمة ستغدر بك بعدم، كأنت تعيش على ملتي، كتقتل على سنتي، من 

 -يعني لحيتو من رأسو  -أحبك أحبني، كمن أبغضك أبغضني، كإف ىذه ستخضب من ىذا 
 ((، صحيح.

 قلت: كأقره الذىبي.
ن تاريخ دمشق في األصل كالتخريج، ركايات عديدة عن كفي ترجمة اإلماـ علي عليو السبلـ م

أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيو، عن جده عمار، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم قاؿ: )) أكصي من آمن بي كصدقني بالوالية لعلي بن أبي طالب، فمن تواله فقد توالني، 

أحبني، كمن أحبني فقد أحب اهلل، كمن أبغضو فقد كمن توالني فقد تولى اهلل، كمن أحبو فقد 
 أبغضني، كمن أبغضني فقد أبغض اهلل عز كجل ((.

(، كمحلو في التخريج تلك الصفحة كما قبلها، كفيها 94/ص2كمحل الحديث في الترجمة )ج
( باإلسناد عن سلماف الفارسي قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 230/ص2)ج

الخبلؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ لعلي: )) محبك محبي  كسلم، كفي حديث
 كمبغضك مبغضي ((.

( بسنده عن سلماف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 140،كص139كىذا في مناقب ابن المغازلي )ص
صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) يا علي محبك محبي كمبغضك مبغضي ((، فأما أحاديث 

ة، كيشهد لها حديث الغدير )) اللهم كاؿ من كااله كعاد من )) عدكؾ عدكم (( فهي كثير 
 عاداه ((.
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 [ حديث: )) حمل علي باب حصن خيبر ((] 
)) حمل علي باب حصن خيبر ((، قاؿ في أسنى المطالب: أكرده ابن  (:192قاؿ مقبل)ص



 إسحاؽ في سيرتو، قاؿ السخاكم: طرقو كلها كاىية، كأنكره بعض العلماء.
إف تعليق اإلنكار على العلم تعصب، ألنو ليس للمنكر حجة في  جواب كباهلل التوفيق:كال

إنكاره، كأكثر ما عنده أنو ال يدرم، كمقتضى ذلك التوقف كأف يقوؿ ال أدرم، كعدـ العلم ال 
يدؿ على عدـ المنفي الذم أنكره المنكر، كعلى ىذا فصواب العبارة: كأنكره بعض 

 المتعصبين.
(، حدثنا عبد اهلل، حدثنا أبي، ثنا 8/ص6رجو أحمد بن حنبل في مسنده )جكالحديث أخ

يعقوب، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاؽ قاؿ: حدثني عبد اهلل بن حسن عن بعض أىلو، عن أبي 
رافع مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) خرجنا مع علي حين بعثو رسوؿ اهلل 

ايتو، فلما دنا من الحصن خرج إليو أىلو فقاتلهم، فضربو رجل من صلى اهلل عليو كآلو كسلم بر 
يهود فطرح ترسو من يده، فتناكؿ علي بابا كاف عند الحصن، فترس بو نفسو فلم يزؿ في يده 
كىو يقاتل حتى فتح اهلل عليو، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا 

 الباب فما نقلبو ((. انتهى.ثامنهم نجهد على أف نقلب ذلك 
(، حدثنا ابن حميد، قاؿ: حدثنا 94/ص3كأخرجو محمد بن جرير الطبرم في تاريخو )ج

سلمة، عن محمد بن إسحاؽ، عن عبد اهلل بن الحسن، عن بعض أىلو، عن أبي رافع، مولى 
إلى  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) خرجنا مع علي بن أبي طالب... (( فذكره

 آخره.
(، أخبرنا أبو 2،ط224/ص1كأخرجو ابن عساكر في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق )ج

القاسم بن إسماعيل بن أحمد، أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن 
البيهقي، العباس، أنبأنا رضواف بن أحمد )حيلولة(، كأخبرنا أبو عبد اهلل الفراكم، أنبأنا أبو بكر 

 أنبأنا أبو عبد اهلل الحافظ،
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أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قاال: أنبأنا أحمد بن عبد الجبار، أنبأنا يونس بن بكير، عن 
 ابن إسحاؽ قاؿ: حدثني عبد اهلل بن الحسن... إلخ سندا كمتنا.

 قاؿ ابن عساكر: كسقط من سند البيهقي عبد اهلل بن الحسن. انتهى.
قلت: قد أفادت ركايات غير البيهقي أنو سقطه ظاىر، كىذا في سيرة ابن ىشاـ في قصة فتح 

( بها من الركض األنف، قاؿ ابن إسحاؽ: حدثني 1332ط مصر سنة  239/ص2خيبر )ج
عبد اهلل بن الحسن، عن بعض أىلو، عن أبي رافع، مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 



 بن أبي طالب ...(( فذكره. قاؿ: )) خرجنا مع علي
( في ترجمة علي بن أحمد غبلـ المصرم، 324/ص11كأخرج الخطيب في تاريخ بغداد )ج

أخبرنا ابن بكير، حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن إبراىيم بن فركخ الوراؽ، حدثنا 
اد، عن محمد بن جرير بن يزيد، حدثني إسماعيل بن موسى الفزارم، حدثنا المطلب بن زي

قاؿ: حدثني جابر بن عبد هلل )) أف عليا حمل  -يعني محمد بن علي  -ليث، عن أبي جعفر 
 باب خيبر يـو افتتحها، كأنهم جربوه بعد ذلك فلم يحملو إال أربعوف رجبل ((. انتهى.

كركاه اإلماـ أبو طالب أحد أئمة الزيدية كأعبلمهم، المتوفي سنة أربع كعشرين كأربعمائة في 
( قاؿ: أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن بندار، قاؿ: حدثنا الحسن بن سفياف، 66الي )صاألم

قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن سبلـ، قاؿ: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قاؿ: حدثنا أبو حمزة، 
عن ليث قاؿ: حدثني أبو جعفر محمد بن علي عليهما السبلـ، قاؿ: حدثنا جابر بن عبد اهلل، 

النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلى أصحابو ما يلقوف من أىل خيبر، فقاؿ  قاؿ: شق على
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ألبعثن بالراية أك باللواء مع رجل يحبو اهلل كرسولو كيحب 

اهلل كرسولو، ال أدرم بأيهما بدأ، قاؿ: فدعا عليا عليو السبلـ، كأنو يومئذ ألرمد فتفل في عينيو، 
، ففتح اهلل عليو قبل أف يتتاـ آخرنا حتى ألجأىم إلى قصر، قاؿ: كأعط اه ]أ[ك الراية قاؿ: ميرَّ

 فجعل المسلموف ال يدركف كيف يأتونهم، قاؿ: فنزع علي
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الباب فوضعو على عاقتو، ثم أسنده لهم كصعدكا عليو حتى مركا كفتحها اهلل تعالى. قاؿ: 
 حملو دكف أربعين رجبل ((. انتهى.كنظركا بعد ذلك إلى الباب فما 

 فهذا السند موافق لسند الخطيب في ليث، فهو شاىد لمن دكنو من الخطيب إلى ليث.
( بطريق ثالث عن المطلب، عن ليث، أخبرني أبو 261/ص1كالحديث في فرائد السمطين )ج

على بن عبد اهلل حامد بن أبي النجيح محمد بن عبد الرحمن، كأبو يعلى حيدرة بن عبد األ
محمد بن محمد سبط ابن القطاف األصفهانياف كتابة، قاال: أنبأنا شمس الدين المؤيد بن عبد 

( أحمد 1الرحيم ]بن[ أحمد بن محمد بن اخوة )كذا( البغدادم إجازة، قاؿ: أنبأنا أبو بكر )
لصفار، ( ، قاؿ: أنبأنا أبو عبد اهلل ا2بن الحسين الحافظ، قاؿ: أنبأنا أبو عبد اهلل الحافظ)

قاؿ: حدثنا إبراىيم بن إسماعيل السيوطي، قاؿ: حدثنا فضل بن عبد الوىاب، قاؿ: حدثنا 
المطلب بن زياد، عن ليث، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: )) حمل علي باب خيبر 

 يومئذ فجرب بعده فلم يحملو إال أربعوف رجبلن ((. انتهى.



 مع سند الخطيب في المطلب بن زياد.فهذه متابعة لركاية الخطيب، تلتقي 
(، أخبرنا أبو العز  225، كص 224/ ص 1كىو في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 

قراتكين بن األسعد، أنبأنا أبو محمد الجوىرم، أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي، أنبأنا 
د )حيلولة(، كأخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا، أنبأنا إسماعيل بن موسى، أنبأنا المطلب بن زيا

محمد بن الحسين، أنبأنا أبو الحسين بن المهتدم، أنبأنا أبو الحسن الحربي، أنبأنا العباس ابن 
أحمد البرتي، أنبأنا إسماعيل، أنبأنا المطلب بن زياد، عن ليث، عن أبي جعفر، عن جابر، كقاؿ 

((، زاد أبو بكر )) على ظهره ((،  أبو بكر: حدثني جابر بن عبد اهلل )) أف عليا حمل الباب
كقاال: )) يـو خيبر حتى صعد المسلموف عليو ففتحوىا، كأنو جربوه بعد ((. كقاؿ أبو بكر: )) 

 فإنهم جربوه فلم يحملو إال أربعوف رجبل ((.
__________ 

 ( البيهقي.1)
 ( الحاكم. ) مؤلف (.2)
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بة في فضائل علي عليو السبلـ من المصنف ) ج قاؿ المحقق: كىذا ركاه أبو بكر بن أبي شي
 / أ ( عن المطلب بن زياد. انتهى.161/ الورؽ 6

فهذه متابعة لركاية الخطيب، تبلقي سنده من طريقين في إسماعيل بن موسى الفزارم، فقد قوم 
 الحديث كظهر أف من رده قد جازؼ كتعصب.
]ما[ لفظو: كلكن المعركؼ عند أىل / ط ( 362كفي الجزء العاشر من فتاكم ابن تيمية ) ص 

 العلم أف عليا قلع باب خيبر. انتهى.
 
- - - 
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 [حديث: )) أكحى اهلل إلى محمد إني قد قتلت بيحيى... ((] 
حديث )) أكحى اهلل إلى محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم أني قد  (: 196قاؿ مقبل) ص 

 ل بابن ابنتك سبعين ألفا كسبعين ألفا ((.قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا، كأني قات



 ابن الجوزم، ىذا حديث ال يصح.
 قاؿ الدارقطني: محمد بن شداد ال يكتب حديثو.

 كقاؿ البرقاني: ضعيف جدا. كقد ركاه القاسم بن إبراىيم عن أبي نعيم، كىو منكر الحديث.
 قاؿ أبو حاتم بن حباف: ىذا الحديث ال أصل لو.

( كفي أكلها:  353/ ص 5د بن شداد، فترجمتو في تاريخ الخطيب ) ج أما محم كالجواب ::
 كاف أحد المتكلمين على مذاىب المعتزلة.

كأما قولو: قاؿ الدارقطني: ال يكتب حديثو، فهذا في ترجمتو من ركاية البرقاني، كأنا أتهم 
لعثمانية، عن البرقاني فيمن يخالفو في المذىب، كلعل أكثر الركايات في المخالفين لمذاىب ا

الدارقطني كعن النسائي من طريقو، فكيف يجرح أمة من المسلمين بركاية كاحد؟! كىو يركم 
جرح المخالفين لو في المذىب، مع أف الدارقطني من المشاىير ككذا النسائي، كلهما 

مصنفات من ركاية غير البرقاني، فكيف تفرد بما تفرد بو، عن الدارقطني كالنسائي كىما من 
ـ المحدثين ؟! فلهذا ال نقبل ركاية البرقاني عن الدارقطني كال كبلمو في الشيعة عن نفسو، أعبل

ألنو يتكلم في مخالف لو في االعتقاد، كقد تقرر أنو ال يقبل جرح األعدء بعضهم في بعض  
كما مر. كعداكتهم للمعتزلة ظاىرة، فقد تكلموا في عمرك بن عبيد كأطالوا كبالغوا فيو، بما 

 م إليو بغضهم لو لمخالفتو في االعتقاد.أداى
( فقاؿ:  215/ ص 3كأما القاسم بن إبراىيم، فذكره ابن حباف في كتاب المجركحين ) ج 

القاسم بن إبراىيم بن علي بن عمار الهاشمي الكوفي منكر الحديث، ركل عن الفضل بن 
 دكين، عن عبد اهلل بن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن
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ر، عن ابن عباس قاؿ: )) نزؿ جبريل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: إف جبي
اهلل جل كعبل قتل بيحيى بن زكريا سبعين ألفا، كإني قاتل بابن ابنتك الحسين بن علي سبعين 

ألفا كسبعين ألفا ((. أخبرناه كصيف بن عبد اهلل بأنطاكية، قاؿ: حدثنا القاسم بن إبراىيم، كىذا 
 ال أصل لو. انتهى.

فهذه حجة ابن حباف في جرحو، أنو ركل ىذا الحديث ثم يأتي من يقلده فيرد الحديث، بحجة 
أف ابن حباف قد يركم المناكير، كأين المناكير كىو لم يورد لو غير ىذا ؟! كأم نكارة فيو ؟! 

 فجعلو منكرا دعول ببل حجة.
فرض أنو لم يركه غيره، ألنو ال يقدح في  أما قولو: ال أصل لو، فكذلك ال يوجب جرحو، كلو



 الراكم التفرد بحديث غير منكر في معناه، كليس مما يجب اشتهاره كأف ال يتفرد بو راكيو.
مع أف الحديث قد ركاه الحاكم، عن أبي نعيم الفضل بن دكين من طرؽ، فقاؿ في المستدرؾ 

من أصل كتابو، حدثنا محمد (: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل الشافعي  178/ص 3) ج 
بن شداد المسمعي، ثنا أبو نعيم، كحدثني أبو محمد الحسن بن محمد السبعي الحافظ، ثنا 
عبد اهلل بن محمد بن ناجية، حدثنا حميد بن الربيع، ثنا أبو نعيم، كأخبرنا أبو محمد الحسن 

، ثنا محمد بن بن محمد بن يحيى بن أخي طاىر العقيقي العلوم في كتاب النسب، ثنا جدم
يزيد اآلدمي ثنا أبو نعيم، كأخبرني أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرك األخمسي من كتاب 
التاريخ، حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع، حدثنا الحسين بن عمرك العنقزم، كالقاسم بن 

م البزار، دينار، قاال: ثنا أبو نعيم، كأخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حدثنا عبد اهلل بن إبراىي
حدثنا كثير بن محمد أبو أنس الكوفي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد اهلل بن حبيب بن أبي ثابت، عن 
أبيو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: )) أكحى اهلل تعالى إلى محمد 

نتك سبعين صلى اهلل عليو كآلو كسلم إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا، كإني قاتل بابن اب
ألفا كسبعين ألفا ((. ىذا لفظ حديث الشافعي كفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل: )) إني 
قتلت على دـ يحيى بن زكريا، كإني قاتل على دـ ابن ابنتك ((. ىذا حديث صحيح اإلسناد 

 كلم يخرجاه. انتهى.
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بي: قلت على شرط)ـ( أم: كأكرده الذىبي في تلخيص المستدرؾ، كقولو: صحيح، فقاؿ الذى
 على شرط مسلم. انتهى.

 فظهر بطبلف قوؿ ابن حباف كمن قلده.
 
- - - 
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 [حديث: أف جبريل ناكلو تفاحة ليلة أسرم بو]
كفي بعضها )) أف جبريل ناكلو تفاحة ليلة أسرم بو فأكلها فصارت  (: 201قاؿ مقبل) ص 

 نطفة في صلبو ((.



أنو خلط الركايات، كالمشهور منها حديث التفاحة، كجعل الجميع  كالجواب كباهلل التوفيق:
حديثا كاحدا، كذكر أف ابن الجوزم ذكر لو سبع طرؽ، كأنو قاؿ: موضوع ال يشك المبتدئ في 

العلم بوضعو، فكيف بالمتبحر؟! كلقد كاف الذم كضعو أجهل الجهاؿ بالنقل كالتاريخ، فإف 
قد تلقفو جماعة أجهل منو، فتعددت طرقو، كذكره فاطمة كلدت قبل النبوة بخمس سنين، ك 

 اإلسراء كاف أشد لفضيحتو، فإف اإلسراء كاف قبل الهجرة بسنة.
أف ىذا مبني على نفي اإلسراء األكؿ قبل البعثة، كال يمتنع أف ىذا  كالجواب كباهلل التوفيق:

المناسب  الحديث كاف بمكة قبل اإلسراء المشهور المتأخر بعد كجود فاطمة، كىذا ىو
إلدخاؿ لسانو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو كاف في حاؿ طفولة فاطمة عليها السبلـ، فلعل 
عائشة رأتو يفعل ذلك فعجبت منو فسألتو لتعجبها من ذلك، كذلك غير بعيد من عائشة مع 

 صغرىا، إذ ذاؾ لذكائها كفطنتها كجرأتها.
بخمس سنين، فهي دعول غير مسلمة، فأما دعول ابن الجوزم أف فاطمة كلدت قبل النبوة 

كلكن ال حاجة اآلف إلى الخوض في ذلك، فالمهم بياف جواز اإلسراء األكؿ قبل البعثة، كأنو ال 
، توسبل منهم إلى إبطاؿ حديث التفاحة، لكن جوازه كإمكانو  مانع من إثباتو كإف حاد عنو القـو

بل إثبات حديث التفاحة، بل يكفي يكفي في إبطاؿ علتهم ىذه كال نحتاج إلى إثبات كقوعو ق
أف نقوؿ يمكن أنو كقع اإلسراء األكؿ قبل البعثة، ثم نجعل أحاديث التفاحة دليبل على كقوع 

 اإلسراء األكؿ كمؤكدة لما يشير أك يقرب إلى أنو كقع.
( عن شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر،  168/ ص 4كقد أخرج البخارم في صحيحو ) ج 

يحدثنا عن ليلة أسرم بالنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم من مسجد  سمعت أنس بن مالك
 الكعبة، جاء ثبلثة نفر قبل أف يوحى إليو كىو نائم في
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مسجد الحراـ فقاؿ أكلهم: أيهم ىو ؟ فقاؿ أكسطهم: ىو خيرىم، كقاؿ آخرىم: خذكا خيرىم، 
 فكانت تلك. انتهى المراد.
(، فظاىر ىذا أنهم أخذكه في تلك المرة، كأف ذلك   203/ ص 8كأخرجو البخارم في ) ج 

كاف قبل البعثة فهذا إسراء قبل البعثة، لقولو: خذكا، كقولو: فكانت تلك، مع كوف الحديث 
عن اإلسراء، فكاف الظاىر في الكبلـ إثبات اإلسراء قبل البعثة، كتأكيلو باطل ألنو تأكيل ببل 

حجة، كعدـ العلم باإلسراء األكؿ ليس حجة في حجة، كال يصح صرؼ الكبلـ عن ظاىره ببل 
 نفيو، فبل يصح تأكيل ىذا الكبلـ لعدـ علم المؤكؿ لو، ألف عدـ العلم ليس علما بالعدـ.



كمن العجيب اعتراض بعضهم على ىذه الركاية التي تثبت اإلسراء األكؿ، بأف فرض الصبلة  
بب التعصب، فإف ىذا اإلسراء لم كاف ليلة اإلسراء، فكيف يكوف قبل الوحي؟! كىذا لجاج بس

يذكر فيو فرض الصبلة، كفرض الصبلة في اإلسراء الثاني ال يستلـز فرضها في اإلسراء األكؿ، 
كال تبلـز بين اإلسراء كفرض الصبلة، كالقائلوف بأف الصبلة فرضت ليلة اإلسراء، ال يعنوف 

ة، ككذلك اعتراضهم بأف شريكا تفرد اإلسراء األكؿ، إنما أرادكا ليلة اإلسراء المشهور بعد البعث
( فقاؿ: كفي  399/ ص 13بهذه الركاية، قد رده ابن حجر في شرحو على البخارم ) ج 

دعول التفرد نظر، فقد كافقو كثير بن خنيس ) بمعجمة كنوف ( عن أنس. كما أخرجو سعيد بن 
 يحيى األموم في كتاب المغازم من طريقو. انتهى.

لنفي اإلسراء األكؿ، الذم ىو قبل البعثة، كبالتالي بطل اعتراضهم على فظهر بهذا أنو ال كجو 
 حديث التفاحة، كجرح ركاتو من أجل ركايتهم لو، بناء على نفي اإلسراء قبل البعثة.

( في ترجمة أحمد بن محمد  87/ ص 5أما أحاديث التفاحة، فقاؿ الخطيب في تاريخو ) ج 
حمد بن رزؽ، حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أبي الحسين الفقيو: أنبأنا محمد بن أ

محمد بن عقيل بن أزىر بن عقيل الفقيو الشافعي، حدثنا أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن علي 
بن طرخاف، حدثنا محمد بن الخليل البلخي، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السكوني، عن 

 ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة قالت: ))
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قلت: يا رسوؿ اهلل مالك إذا جاءت فاطمة قبلتها حتى تجعل لسانك في فيها كلو كأنك تريد 
أف تلعقها عسبل. قاؿ: نعم يا عائشة، إني لما أسرم بي إلى السماء أدخلني جبريل الجنة 

فناكلني منها تفاحة فأكلتها، فصارت نطفة في صلبي فلما نزلت كاقعت خديجة، ففاطمة من 
 ، ىي حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها ((.تلك النطفة

 موضوع، قاؿ الخطيب: محمد بن الخليل مجهوؿ. انتهى.
: كذاب يضع، كفاطمة كلدت قبل النبوة -أم: ابن الجوزم  -كقاؿ السيوطي: قاؿ المؤلف 

 بخمس سنين.
 -الميزاف  أم: لساف -قاؿ السيوطي: ككذا قاؿ في الميزاف: ىذا موضوع، قاؿ في اللساف 

ككأف الذم كضعو خذؿ، ففاطمة كلدت قبل اإلسراء بمدة، فإف الصبلة فرضت ليلة اإلسراء 
 كقد صح أف خديجة ماتت قبل أف تفرض الصبلة، كاهلل أعلم.

قلت: قاؿ في الميزاف: محمد بن الخليل الذىلي البلخي عن أبي النصر ىاشم بن القاسم، قاؿ 



 ابن حباف: يضع الحديث.
عبد اهلل البلخي، حدثنا محمد بن الخليل الذىلي، حدثنا أبو النصر، عن الليث، عن أحمد بن 

نافع، عن ابن عمر مرفوعا: استوصوا بالغوغاء خيرا فإنهم يسدكف السوؽ كيطفئوف الحريق. ىذا  
 كذب.

( قاؿ محمد بن الخليل: أعني  296/ ص 2قلت: ىذا في كتاب المجركحين البن حباف ) ج 
ة ذكره في الترجمة مرتين بالخاء المعجمة، كلم يذكر بالجيم ال في ابن حباف كال بالخاء المعجم

في الميزاف، كال بالحاء المهملة، كنسخة الؤللئ كثيرة الغلط، أكردتو تارة بالمهملة كتارة بالجيم، 
ككذلك في الؤللئ أبو بدر شجاع بن الوليد السكرم كىو السكوني، كالحديث في الغوغاء 

حباف في كتاب المجركحين، كقاؿ في سنده: أخبرناه أحمد بن عيسى المقرئ أكرده ابن 
 باألىواز، قاؿ: حدثنا أحمد بن عبد اهلل البلخي، قاؿ: حدثنا محمد بن الخليل الذىلي.

 قلت: ال نسلم صحتو عن محمد بن الخليل، كابن حباف متهم كما قدمنا.
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 أيضا موضوع، ساقو الخطيب في تاريخ بغداد.ثم ذكر الذىبي حديث التفاحة فقاؿ: كىو 
(: محمد بن الخليل بن عيسى أبو جعفر  250/ ص 5قلت: في تاريخ الخطيب ) ج 

المخرمي، سمع عبيد اهلل بن موسى، كركح بن عبادة، كحجاج بن محمد، كعبد الصمد بن 
صور ركل عنو النعماف، كمحمد بن عبد اهلل البياضي، كمحمد بن عبيد الطنافسي، كسعيد بن من

ككيع القاضي، كعبد اهلل بن الهيثم الطبني، كمحمد بن مخلد الدكرم، كمحمد بن جعفر 
المطيرم، كحمزة بن القاسم الهاشمي ككاف ثقة، ثم ركل بسنده عن محمد بن حجة، قاؿ: 

 محمد بن الخليل صاحبنا، كاف من خيار الناس. انتهى المراد.
اؿ فيو: مجهوؿ، كقد أجبنا عن ابن حباف فيو، فبل كلعل ىذا غير محمد بن الخليل الذم ق

حجة لجرح محمد بن الخليل، إنما بنوا جرحو على ركايتو لهذا الحديث، كدعول ابن حباف 
ركايتو حديث الغوغاء، مع أنو عند التحقيق ال نكارة فيو في المعنى، ألنو ال يستحيل أف يوصي 

ألنهم يستضعفوف، فيوصي بهم لئبل يظلموا، بهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم خيرا، 
 كلتعرؼ لهم فائدتهم.

( من الؤللئ: أخبرنا عبد  393/ ص 1قاؿ السيوطي في الؤللئ، عن ابن الجوزم في ) ج 
الرحمن بن محمد، أنبأنا أبو بكر محمد بن علي الخياط، أنبأنا أحمد بن محمد بن درست، 

حدثنا عبد اهلل الحسين بن محمد بن حاتم بن أنبأنا أبو الحسين عمر بن الحسن األشاني، 



عبيد العجلي، حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل الهاشمي غبلـ خليل، حدثنا حسين بن حاتم، 
حدثنا سفياف بن عيينة، عن ىشاـ، عن أبيو، عن عائشة قالت: )) قلت: يا رسوؿ اهلل أراؾ إذا 

ا عسبل. قاؿ: نعم، إف جبريل نزؿ قبلت فاطمة أدخلت لسانك في فمها كأنك تريد أف تلعقه
إلي بقطف من الجنة فأكلت كجامعت خديجة فولدت فاطمة، فإذا اشتقت إلى الجنة قبلتها، 

 فهي حوراء إنسية ((.
 غبلـ خليل كذاب.
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) أبو طالب ( بن غيبلف في فرائد تخريج الدارقطني، أنبأنا إبراىيم بن محمد المزكي، حدثنا 
د بن عاصم، أنبأنا أحمد بن األحجم المركزم، حدثنا أبو معاذ النحوم، عن عبد اهلل بن أحم

ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة قالت: )) قلت: يا رسوؿ اهلل ما لك إذا قبلت فاطمة 
جعلت لسانك في فمها كأنك تريد أف تلعقها عسبل. قاؿ: يا عائشة إنو لما أسرم بي إلى 

كلني تفاحة فأكلتها، فصارت نطفة في صلبي، فلما نزلت من السماء أدخلني جبريل الجنة فنا
 السماء كاقعت خديجة، ففاطمة من تلك النطفة، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها ((.

 أحمد بن األحجم كذاب.
قلت: ليس بين الرجل كبين أف يرمى بأنو كذاب إال أف يركم ىذا الحديث، أك ما يماثلو مما 

 كأضرابهما، فبل التفات إلى قولهم كذاب، ألنو دعول ببل دليل.ينكره ابن الجوزم كالذىبي 
ثم قاؿ في الؤللئ، عن ابن الجوم: ابن حباف، أنبأنا محمد بن العباس الدمشقي، حدثنا عبد 

اهلل بن ثابت بن حساف الهاشمي، حدثنا عبد اهلل بن كاقد أبو قتادة الجراحي، عن سفياف 
عن عائشة، )) أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف  الثورم، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، 

( فاطمة فقلت: يا رسوؿ اهلل أراؾ تفعل شيئا لم تفعلو. قاؿ: أك ما علمت 1كثيرا ما يقبل نحر)
يا حميراء أف اهلل عز كجل لما أسرم بي إلى السماء أمر جبريل فأدخلني الجنة ككقفني على 

ب ثمرا، فأقبل جبريل يفرؾ كيطعمني، فخلق اهلل في شجرة ما رأيت أطيب منها رائحة كال أطي
صلبي منها نطفة فلما صرت إلى الدنيا كاقعت خديجة فحلمت بفاطمة، كلما اشتقت إلى 

الجنة كرائحة تلك الشجرة شممت نحر فاطمة فوجدت رائحة تلك الشجرة منها، كأنها ليست 
 .من نساء أىل الدنيا، كال تضل كما يضل نساء أىل الدنيا ((

ثم قاؿ عن ابن الجوزم: أخبرنا يحيى  -أم قاؿ ابن الجوزم ذلك  -عبد اهلل بن كاقد متركؾ 
بن علي المدبر، أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبرم، حدثنا أبو أحمد 



 عبيد اهلل بن أحمد الفرضي، أنبأنا جعفر بن محمد
__________ 

 مؤلف (.كىو غلط. )  -نحو  -( في األـ 1)
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الخواص، حدثني الحسين بن عبد اهلل األبزارم، حدثنا إبراىيم بن سعيد، حدثنا المأموف، عن 
الرشيد، عن المهدم، عن المنصور، عن أبيو، عن جده، عن ابن عباس قاؿ: )) كاف النبي صلى 

كثر قػيبىل فاطمة. اهلل عليو كآلو كسلم يكثر قػيبىلى فاطمة، فقالت لو عائشة: يا نبي اهلل إنك ت
فقاؿ: إف جبريل ليلة أسرم بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارىا فصار ماء في صلبي 
فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت فاطمة فأصيب من رائحتها تلك 

 الثمار التي أكلتها ((.
 األبزارم كذاب كضاع. انتهى.

 فهذه خمس طرؽ عن ىشاـ بن عركة.
(، كالسند  51، كص 50/ ص 2كركل الحديث بطريق سادسة صاحب فرائد السمطين ) ج 

طويل يقوؿ في أثنائو قاؿ: حدثني الشيخ العارؼ أبو بكر بن إسحاؽ بن إبراىيم الكبلبادم 
رحمو اهلل، قاؿ: حدثنا محمد بن علي بن الحسين، قاؿ: حدثنا صالح بن منصور بن نصر، 

شر المديني، قاؿ: حدثنا أحمد بن محمد الهاشمي، عن ىشاـ بن قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن ب
عركة، عن أبيو، عن عائشة )رض( قالت: )) قلت: يا رسوؿ اهلل ما لك إذا قبلت فاطمة 

أدخلت لسانك في فيها كأنك تريد أف تلعقها في العسل. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو 
لني جبريل عليو السبلـ الجنة ناكلني تفاحة كسلم: يا عائشة ليلة أسرم بي إلى السماء فأدخ

فأخذتها فأكلتها فصارت نطفة كنورا في صلبي، فنزلت فواقعت خديجة ففاطمة منها، فكلما 
 اشتقت إلى الجنة قبلتها، يا عائشة فاطمة حوراء إنسية ((. انتهى.

بد اهلل كىو ( من طريق الحسين بن عبيد اهلل أبي ع 222كركاه ابن المغازلي في المناقب ) ص 
األبزارم، كقد مر الكبلـ فيو أنو تكلم فيو أحمد بن كامل القاضي، كأف أحمد بن كامل رمي 

 بالتساىل، كأنو متهم بالتساىل في جرح األبزارم.
كأما عبد العزيز بن عبد اهلل الهاشمي غبلـ خليل فلم أجد لو ترجمة، كغبلـ الخليل الذم 

محمد بن غالب الباىلي كما في لساف الميزاف كالميزاف، تكلموا فيو ىو زاىد بغداد أحمد بن 
 فالذم في الؤللئ ال بد أنو غلط.
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كأما أحمد بن األحجم، فذكره في لساف الميزاف كقاؿ: ذكر ابن الجوزم لو في الموضوعات 
ثم قاؿ ابن حجر: كأحمد ىذا قاؿ فيو ابن الجوزم قالوا: كاف  -يعني: حديث التفاحة  -ىذا 

 ذابا. انتهى.ك
كىؤالء القائلوف مجهولوف، كلم يذكر حجة لجرحو إال الحديث المذكور، بزعمو أنو حجة فهي 

 دعول مردكدة.
كأما عبد اهلل بن كاقد أبو قتادة، ففي ترجمتو في تهذيب التهذيب كالميزاف ما يفيد أنهم اختلفوا 

 فيو، كاختلفت فيو الركاية عن ابن معين.
فرككا عنو أنو قاؿ فيو: ثقة. كقاؿ: كاف أبو قتادة يتحرل الصدؽ كأثنى كأما أحمد بن حنبل، 

عليو، كفي ترجمتو أنهم يقولوف: لم يكن يفصل بين سفياف كيحيى بن أنيسة، فقاؿ: لعلو 
 اختلط، أما ىو فكاف ذكيا. انتهى المراد.

لك، ألنو كقولو: لعلو اختلط، إنما ىو على فرص صدؽ قولهم، كليس يدؿ على أنو ىو يثبت ذ
إنما قالو جوابا على قولهم: لم يكن يفصل بين سفياف كيحيى بن أنيسة، كلعلها كانت غلطة من 

أبي قتادة فاتخذكىا عليو كسيلة لرميو بالتخليط، كفي أكؿ ترجمتو عن أحمد: ثقة، إال أنو كاف 
 ربما أخطأ، ككاف من أىل الخير يشبو النساؾ، ككاف لو ذكاء. انتهى المراد.

الذين تكلموا فيو، فلم يذكر لهم حجة، كلعلهم تكلموا فيو من أجل حديث التفاحة، كقد فأما 
حققنا أنو ال يوجب جرح الركاة، كعلى ىذا تكوف ركايتو من الحسن على أقل تقدير، فإذا 

انضافت إليها األسانيد الخمسة قويت قوة جلية لمن أنصف، كيزيده تأكيدا كيقوية ما أخرجو 
( عن الزىرم، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن  156/ ص 3تدرؾ ) ج الحاكم في المس

مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أتاني جبريل عليو الصبلة كالسبلـ 
بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة أسرم بي فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى 

 رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة ((.
الحاكم: ىذا حديث غريب اإلسناد كالمتن، كشهاب بن حرب مجهوؿ، كالباقوف ثقات.  قاؿ

 انتهى.
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فهذا يقوم ما سبق كإف كاف قاؿ: سفرجلة، فمثل ىذا يكوف فيو الغلط من تفاحة إلى سفرجلة، 
لتقاربهما في الذىن، كبهذه الجملة ظهر غلط ابن الجوزم في الحكم بوضع الحديث. كباهلل 

 لتوفيق.ا
 [ حديث: )) لما خلق اهلل آدـ كحواء تبخترا ... ((]

حديث )) لما خلق اهلل آدـ كحواء تبخترا في الجنة... (( إلى آخره، كساقو في  قاؿ مقبل:
ىذا حديث  -أم: ابن الجوزم  -فضل فاطمة كعلي كالحسنين عليهم السبلـ، ثم قاؿ ) ج ( 

حسن بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر موضوع، كالحسن بن علي صاحب العسكر ىو ال
أبو محمد العسكرم، آخر من تعتقد فيو الشيعة اإلمامة، قلت: آخر اإلثني عشر ىو محمد بن 

 الحسن المذكور.
قاؿ ابن الجوزم: ركل ىذا الحديث عن آبائو كليس بشيء. ىكذا في كتاب مقبل، كالذم في 

 عسكرم، ليس بشيء. انتهى.الؤللئ المصنوعة عن ابن الجوزم موضوع، الحسن ال
كأف النواصب يشتهوف لحـو العترة الزكية، فيتوسلوف إليها بأدنى سبب،   كالجواب كباهلل التوفيق:

كقد يمكن ابن الجوزم أف يرد الحديث بدكف جرح في الحسن، ألنو يمكن أف يكوف أحد 
 الركاة عنو ضعيفا.

ائده، أنبأنا أبو الفرج الحسن بن أحمد كسنده إليو ىكذا: أبو الحسين بن المهتدم باهلل في فو 
بن علي الهمداني، حدثنا أبو عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن شاذاف، حدثنا أحمد بن محمد 

بن مهراف بن جعفر الرازم بحضرة أبي خيثمة، حدثني موالم الحسن بن علي صاحب 
 العسكر... إلخ.

ما الحسن فقد ترجم لو من القـو أفبل يمكن أف الغلط من أحد ىؤالء الركاة عن الحسن ؟! أ
(، ترجمة تدؿ على علم غزير كفضل   207ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ) ص 

 كبير.
 أما ابن حجر، فذكره في لساف الميزاف فقاؿ: ضعفو ابن الجوزم في الموضوعات. انتهى.

 كلم يرد عليو، فبل رحم اهلل ابن الجوزم كال من قلده.
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 [ )) اشتد غضب اهلل على من أىراؽ دمي ... (( حديث:] 
 )) اشتد غضب اهلل على من أىراؽ دمي كأذاني في عترتي ((. (: 212قاؿ مقبل) ص 

 ) الشوكاني ( قاؿ في المختصر: موضوع.



أف إيراد مقبل لهذا، تقليد على ضبلؿ، ألف الحكم بوضع ىذا  كالجواب كباهلل التوفيق:
ك ألف معناه صحيح، موافق للكتاب كالسنة، كما كاف كذلك الحديث حكم ببل دليل، كذل

فالحكم بأنو موضوع حكم بغير حجة. كلو فرض أنو كرد بسند غير معتمد، فإف ضعف السند 
ال يدؿ على أنو موضوع، ألنو ال يبعد أف يكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قالو، كإف 

ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف  لم يرك عنو بسند صحيح، ألنو ال يجب في كل
ينقل إلينا بسند صحيح، بل يجوز في بعض ما قالو أف ال ينقل بسند صحيح، كيكوف في غيره 

 من األدلة ما يكفي عن نقلو بسند صحيح.
كالمنصف في مثل ىذا، إنما يتكلم على السند دكف الحديث، فبل يحكم بوضعو بل يتوقف فيو 

 تو، كلعدـ الدليل على صحة نفيو.الحتماؿ ثبو 
فحكم الشوكاني إف كاف حكم بوضعو مجازفة كضبلؿ، كتقليد مقبل لو بإيراده في طليعتو 

 ضبلؿ على ضبلؿ.
ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي  أما موافقة الحديث لكتاب اهلل، فإف اهلل تعالى يقوؿ: } كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن

ا ًفيهىا كى  ابنا عىًظيمنا { ]النساء:خىاًلدن [. كيقوؿ تعالى: } ًمٍن 93غىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى
ا ًبغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىٍرًض فىكىأى  نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسن نَّمىا قػىتىلى أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ

[. كقاؿ تعالى: } ًإفَّ الًَّذينى يػيٍؤذيكفى اللَّوى كىرىسيولىوي لىعىنػىهيمي اللَّوي ًفي 32يعنا { ]المائدة:النَّاسى جىمً 
ابنا ميًهيننا { ]األحزاب: نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأىعىدَّ لىهيٍم عىذى [. كقاؿ تعالى: ? ًإفَّ الًَّذينى يىٍكفيريكفى 57الدُّ

 ًبيّْينى ًبغىٍيًر حىق  بًآيىاًت اللًَّو كىيػىٍقتػيليوفى النَّ 
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أىٍعمىاليهيٍم كىيػىٍقتػيليوفى الًَّذينى يىٍأميريكفى بًاٍلًقٍسًط ًمنى النَّاًس فػىبىشٍّْرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو ، أيكلىًئكى الًَّذينى حىًبطىٍت 
نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىمىا لىهيٍم ًمٍن نىاًصرًينى { ]آؿ عمراف:  [.22-21ًفي الدُّ

ىذه الجملة على أف قتل آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أذية هلل كرسولو، ألنو فدلت 
بغير حق، كأف من فعل ذلك فقد اشتد غضب اهلل عليو، ألنو لعنو في الدنيا كاآلخرة كأعد لو 

 عذابا مهينا.
أذيتو  ككيف يشك عاقل في أف قتل آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أذية لو ؟! كفي أف

بقتلهم ال توجب على الفاعل شدة غضب اهلل ؟! مع ما كرد في فضلهم، كما كرد في القاتلين 
لحمزة رحمو اهلل، كعلي عليو السبلـ، كالحسين عليو السبلـ، كما ركم من بكاء رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم حين أخبره الملك بقتل الحسين كأشباه ذلك، فالباب كاسع.



كن في الداللة على خصوصيتهم إال حديث الثقلين، الذم ركاه مسلم كغيره، كفيو: )) كلو لم ي
أذكركم اهلل في أىل بيتي ثبلثا ((. كحديث: )) نزكلو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كىو في الخطبة 

للحسن كالحسين حين رءاىما يمشياف كيعثراف ((. كحديث: )) الولد مبخلة مجبنة ((، كىي 
القـو كلكن البحث يطوؿ بإكماؿ البحث فيها، كىي تستدعي كتابا مستقبل،  أحاديث ركاىا

كفي )الذرية المباركة( جملة من تلك األحاديث مخرجة، منسوبة إلى مواضعها من كتب 
 الحديث.

ىذا كال نسلم أنو ال يصح سند حديث: )) اشتد غضب اهلل على من أىراؽ دمي ((. كلكن 
 لى ىذه الركاية األحادية.األمر أكضح من أف يعتمد فيو ع

كالحديث في صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضى بلفظ: )) اشتد غضب اهلل كغضب رسولو 
 على من أىرؽ دـ ذريتي أك آذاني في عترتي ((.

 كقد مر الكبلـ في الصحيفة كذكر صحتها.
 ( قاؿ: أخبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن 183كأخرج ابن المغازلي في المناقب ) ص 

 إسماعيل العلوم، أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن عثماف المزني
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الحافظ، حدثنا علي بن العباس البجلي، حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا بشر بن الهذيل 
الكوفي أبو حوالة، حدثني أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدرم قاؿ: قاؿ 

عليو كآلو كسلم: )) اشتد غضب اهلل على اليهود، كاشتد غضب اهلل على  رسوؿ اهلل صلى اهلل
 النصارل، كاشتد غضب اهلل على من آذاني في عترتي ((.

(، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر، قاؿ: أخبرنا عبد  46كأخرجو في المناقب أيضا ) ص 
محمد، قاؿ: حدثنا موسى  اهلل بن محمد الملقب بابن السقاء الحافظ، قاؿ: أخبرنا محمد بن

بن إسماعيل، قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيو، عن جده علي 
بن الحسين، عن أبيو، عن جده علي بن أبي طالب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 انتهى.كسلم: )) اشتد غضب اهلل تعالى كغضبي على من أىراؽ دمي أك آذاني في عترتي ((. 
كىذا شاىد لحديث الصحيفة، يبلقي سندىا في موسى بن جعفر عليهما السبلـ، كللحديث 

شواىد معنوية ذكر بعضها السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء، في شرح 
حديث أحمد بن حنبل في قتل الحسين، من ذلك قولو: كركل اإلماـ أبو طالب بسند صحيح 

ن عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) حرمت إلى أمير المؤمني



الجنة على من ظلم أىل بيتي كقاتلهم، كعلى المعين عليهم، أكلئك ال خبلؼ لهم في اآلخرة 
كال يكلمهم اهلل يـو القيامة كال يزكيهم، كلهم عذاب أليم ((. انتهى. كىذا في أمالي أبي طالب 

 (. 121) ص 
(، فظهر بهذه الجملة أنو ال كجو للحكم  14صحيفة علي بن موسى الرضى ) ص كىو في 

 بوضع الحديث، بل ىو تعصب كاضح.
- - - 
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 [ حديث: )) أربعة أنا شفيع لهم ... ((] 
حديث: )) أربعة أنا شفيع لهم يـو القيامة: المكـر لذريتي، كالقاضي  (: 212قاؿ مقبل) ص 

 لهم في أمورىم ما اضطركا إليو، كالمحب لهم بقلبو كلسانو ((. لهم حوائجهم، كالساعي
 ) الشوكاني ( ىو موضوع، كما في المختصر.

ىكذا يكوف التقليد، ظلمات بعضها فوؽ بعض، فالشوكاني يقلد  كالجواب كباهلل التوفيق:
الذىبي، كمقبل يقلد الشوكاني، كاألصل باطل، كاألساس منهار، لكن المقلد يستمر على 

اطلو، ألنو ال ينظر في األصل الذم اعتمده المتبوع الذم يقلده، كلو نظر كحرر فكره لعرؼ ب
أف القـو تعصبوا ضد الشيعة، كقاموا لحرب باردة ضدىم، كأنو ال يوثق بجرحهم لخصومهم، 

كأف قبوؿ قولهم يسبب طرح جملة كبيرة من السنة، فهم في ذلك محاربوف للسنة، محاماة عن 
ض أىل البيت، كنصرة النواصب، كتهوين ظلمهم ألىل البيت، كعلى ىذا بدعتهم في رف

األساس جرحوا الشيعة كضعفوىم، ألنهم كجدكا في حديثهم ما يهدـ أصوؿ العثمانية، كيؤدم 
 إلى تأثيم معاكية كغيره ممن يحاربوف عنو، كيحاربوف السنة الواردة في أىل البيت نصرة لهم.

كىم خصومهم في العقائد، كأعداؤىم المبغوضوف لهم؟!  فكيف يقبل منصف جرحهم للشيعة
ثم كيف يقبل ما فرعوا على ذلك من الحكم بوضع حديثهم ببل حجة؟! كإنما ىي عصبية 

كعداكة، مع أف أسبلفهم الذين يقلدكنهم كابن عدم كابن حباف يضعفونهم من أجل ركاياتهم 
بأف ركاتها قد ضعفهم بعض أسبلفهم، ىذه، ثم يأتي المقلدكف لهم فيردكف الركايات، احتجاجا 

ككأف ضعفهم أمر قد نزلت فيو آية قرآنية أك جاء فيو حديث نبوم، كالتحقيق أنو ال أساس لو 
من الصحة بهذه الصفة التي يزعمونها، بحيث يحكموف على حديثهم بالوضع، كال يعتبركف لو 

 الشواىد كالمتابعات، بل ىوكزنا، كال يعيركنو اعتبارا، كال يعتبركنو حسنا أك مقبوال في 
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عندىم كبل شيء، إال أنهم يتفكهوف برده كجرح راكيو، } ًإفَّ الًَّذينى أىٍجرىميوا كىانيوا ًمنى الًَّذينى آمىنيوا 
، كىًإذىا رىأىٍكىيٍم قىاليوا  يىٍضحىكيوفى ، كىًإذىا مىرُّكا ًبًهٍم يػىتػىغىامىزيكفى ، كىًإذىا انٍػقىلىبيوا ًإلىى أىٍىًلًهمي انٍػقىلىبيوا فىًكًهينى 

ًء لىضىالُّوفى ، كىمىا أيٍرًسليوا عىلىٍيًهٍم حىاًفًظينى { ]المطففين:  [.33-29ًإفَّ ىىؤيالى
(  356ىذا كالحديث ركاه اإلماـ أبو طالب في األمالي، كمحلو الباب الثالث كالستوف ) ص 

( كلفظ أمالي  16يفة ) ص بالسند الذم صححو السيد عبد اهلل بن الهادم، كىو في الصح
أبي طالب: )) ثبلثة أنا شفيع لهم يـو القيامة: الضارب بسيفو أماـ ذريتي، كالقاضي لهم 

 حوائجهم عندما اضطركا إليو، كالمحب لهم بقلبو كلسانو ((.
كلفظ الصحيفة: )) أربعة أنا شفيع لهم يـو القيامة: المكـر لذريتي، كالقاضي لهم حوائجهم، 

 م في أمورىم عندما اضطركا إليها، كالمحب لهم بقلبو كلسانو ((. انتهى.كالساعي له
كلو شاىد معنوم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من اصطنع صنيعة إلى كاحد من 

 أكالد عبد المطلب ... (( الحديث.
 (، في ترجمة عبد اهلل بن محمد الفزارم، 103/ ص 10أخرجو الخطيب في تاريخو ) ج 

أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواؼ، 
حدثنا عبد اهلل بن محمد بن أبي كامل الفزارم، حدثنا داكد بن رشيد، حدثنا يوسف بن نافع، 
مولى لبني ىاشم بصرم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو، عن أباف بن عثماف قاؿ: 

اف بن عفاف يقوؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) من صنع سمعت عثم
 صنيعة إلى أحد من خلف عبد المطلب في الدنيا فعليَّ مكافأتو إذا لقيني ((. انتهى.

كفي الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي، أنو أخرجو ابن عساكر عن علي عليو السبلـ، 
في الفضائل، في قسم األقواؿ في فضائل بني ىاشم  كالخطيب عن عثماف، كفي كنز العماؿ

 ( أنو أخرجو أبو نعيم 35/ ص 13من فضائل القبائل ) ج 

(1/485) 

 

عن عثماف بلفظ: )) ما من أحد أسدل إلى رجل من بني ىاشم حسنة لم يكافئو عليها إال كنت 
 أنا مكافيو يـو القيامة ((.

كالضياء في المختارة، عن عثماف ابن عفاف كأنو أخرجو الطبراني في األكسط، كالخطيب، 
بلفظ: )) من صنع إلى أحد من خلف كلد عبد المطلب يدا فلم يكافو بها في الدنيا فعليَّ 

 مكافأتو إذا لقني ((.



كأنو أخرجو أبو نعيم في الحلية، عن عثماف بن بشير بلفظ: )) من أكلى رجبل من بني عبد 
لمطلبي على مكافأتو فأنا أكافيو عنو يـو القيامة ((. المطلب معركفا في الدنيا فلم يقدر ا

 انتهى.
 كالحديث في صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضى.

كمن الدالئل على كجوب نصرتهم كمساعدتهم عند االضطرار، الحديث الذم أخرجو مسلم 
أىل بيتي  كغيره، كفيو: )) أذكركم اهلل في أىل بيتي، أذكركم اهلل في أىل بيتي، أذكركم اهلل في

((، فإنو يدؿ على كجوب احترامهم كتحريم قتالهم، كبالتالي يدؿ على كجوب معاكنتهم على 
[، كقولو تعالى: } كىتػىعىاكىنيوا عىلىى 9أعدائهم، لقوؿ اهلل تعالى: } فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي { ]الحجرات:

ٍثًم كىا [. 2ٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب { ]المائدة:اٍلًبرّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
 كىذه داللة كاضحة لمن أنصف.

فأما من تعصب فباب الجداؿ كاسع، كمثل ىذه المسائل ال يطلب فيها حجة تفحم الخصم 
من كتسكتو عن الجداؿ بالباطل، إنما يطلب فيها إيضاح الحق لطالب الحق، كبعد ذلك، 

 أبصر فلنفسو كمن عمي فعليها، كما ربك بظبلـ للعبيد. كباهلل التوفيق.
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الحمد هلل رب العالمين، كأشهد أف ال إلو إال اهلل الذم لو الملك كىو على كل شيء قدير، 
كأشهد أف محمدا عبده كرسولو البشير النذير، صلى اهلل كسلم عليو كعلى آلو الطاىرين، الذين 

 لحق كبو يعدلوف.يهدكف با
 كبعد:

االعتراض على تفسير آية المودة بآؿ رسوؿ  -الطليعة  -فإف مما اعترض بو مقبل في كتابو 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأردت أف يكوف البحث فيها صالحا لبلستقبلؿ كاالنفراد، عن 

اده كثقل عليو الجوابات، كذلك ليكوف الجواب في آية المودة قريبا، سهل التناكؿ لمن أر 
تحصيل الجوابات كلها، كأراد أف يقتني نسخة الجواب في آية المودة كحدىا، كلمن أراد 

 مطالعة الجواب فيها كحده، فنقوؿ كباهلل التوفيق.
 [ آية: } قل ال أسألكم عليو أجران إال المودة في القربى {] 

اآلية: )) } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنو لما نزلت ىذه  (: 212قاؿ مقبل) ص 
[. قالوا: يا رسوؿ اهلل من ىؤالء الذين أمر اهلل 23عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:

 بمودتهم ؟ قاؿ: فاطمة ككلدىا رضي اهلل عنهم ((.



ؼ ) كذا (، كال قاؿ ابن كثير ) ح ( إسناده ضعيف فيو مبهم، ال يعرؼ عن شيخ شيعي محتر 
يقبل خبره في ىذا المحل، كذكر نزكؿ اآلية بالمدينة بعيد فإنها مكية، كلم يكن لفاطمة إذ ذاؾ 

 أكالد بالكلية، فإنها لم تتزكج بعلي رضي اهلل عنو إال بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة.
ن شيخ شيعي، فإف ابن  أما قولو إسناده ضعيف، فيو مبهم ال يعرؼ، ع كالجواب كباهلل التوفيق:

كثير كىو تلميذ ابن تيمية الذم أكصى أف يدفن إلى جنبو، اختار من طرقو ىذه الطريق التي 
فيها مبهم، فقاؿ في تفسيره: كقاؿ ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا رجل سماه، 

: )) لما حدثنا حسين األشقر، عن قيس، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قاؿ
 نزلت ىذه اآلية } قيٍل الى 
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[. قالوا: يا رسوؿ اهلل من ىؤالء الذين 23أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى{ ]الشورل:
 أمر اهلل بمودتهم ؟ قاؿ: فاطمة ككلدىا ((. انتهى.

س مظنة أف يجهلو ابن كثير، كىو يركل كالحديث يركل من غير طريق اإلبهاـ ىذا، كمثل ىذا لي
عن حسين من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، كحرب بن الحسن الطحاف، كالقاسم بن 

 إسماعيل أبي المنذر كغيرىم.
كأما قولو: عن شيخ شيعي محترؼ، كلعل الصواب محترؽ بالحاء المهملة كالقاؼ، أم: 

ارة البغض لهم، فأما االحتراؼ بالمهملة محترؽ على أعداء أىل البيت عليهم السبلـ بحر 
كالفاء، فإنو لم يكن في ذلك الزماف في دكلة الشيعة حتى يحترؼ بالتشيع، بل كاف من يحترؼ 

يحترؼ بالنصب، كما قاؿ بعضهم لما كصل عند الحجاج إف أىلي عٌقوني كسموني علٌيا كال 
كالصولة ألعداء ذرية رسوؿ اهلل غنى لي عن صلة األمير. كأكثر العصور الماضية كانت الدكلة 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم من بني أمية، ثم من بني العباس، ثم من بعدىم.
(: كالصراع قديم بين أىل السنة ) أم: العثمانية ( كبين  13كقد قاؿ مقبلفي رياضو ) ص 

هورين. الشيعة المبتدعة ) يعني: أمثاؿ حسين األشقر (، قاؿ: كبحمد اهلل لم يزؿ الشيعة مق
 انتهى المراد.

فهذا يبين أف االحتراؼ في زمن حسين بن حسن األشقر لم يكن بالتشيع في ذرية رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم، إنما ىو بالنصب لهم فظهر أف صواب العبارة على قوؿ ابن كثير: 

 محترؽ بالقاؼ، كىي عبارة أىل الحديث المعهودة.
أف أحمد ابن حنبل قاؿ: لم يكن عندم ممن يكذب، كتحقيق ىذا كقد مر في حسين األشقر 



 مفيد في ذلك.
كقاؿ في تهذيب التهذيب في أكؿ ترجمة حسين: ركل عن شريك، كزىير، كابن حي، كابن 

عيينة، كقيس بن الربيع، كىشيم كغيرىم، كعنو أحمد بن عبدة الضبي، كأحمد بن حنبل، كابن 
لف الحدادم، كعبد الرحمن بن محمد بن منصور معين، كالفبلس، كابن سعد، كمحمد بن خ

 الحارثي، كالكديمي كغيرىم.
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كفي أثناء ترجمتو كقاؿ ابن عدم: كليس كل ما ركم عنو من اإلنكار فيو من ًقبىًلو، بل ربما كاف 
من قبل من ركل عنو، قاؿ: إف في حديثو بعض ما فيو، كذكره ابن حباف في الثقات كقاؿ: مات 

، كفي آخر ترجمتو كقاؿ: ابن الجنيد  208سنة )  (، أخرج لو النسائي حديثا كاحدا في الصـو
سمعت ابن معين ذكر األشقر فقاؿ: كاف من الشيعة الغالية، قلت: فكيف حديثو، قاؿ: ال بأس 

 بو، قلت: صدكؽ، قاؿ: نعم، كتبت عنو. انتهى المراد.
كىم ينكركنها، كأما إذا تفرد بها الراكم ىذا كقد أنكر بعضهم بعض حديثو، ألنو يركم الفضائل 

أك كانت فضيلة كبرل، فإنهم يكونوف أشد إنكارا، فبل يهولنك قولهم: عنده مناكير أك نحوىا، 
 فهم ينكركف ما ال يحق إنكاره، كما أكضحناه مرارا.

 أما قوؿ ابن معين: من الشيعية الغالية، فإف تقديم علي عليو السبلـ على أبي بكر كعمر عند
 ابن معين كأصحابو غلٌو، كما أفاده ابن حجر في مقدمة شرحو على البخارم، فهذا مراده.

كقد دؿ كبلمو على أنو صدكؽ، كىذا من ابن معين، عن معرفة بو، ألنو قد لقيو كأخذ عنو، كىو 
أيضا من ابن معين إنصاؼ كاعتراؼ بالحق، ليس تعصبا لمذىب، كال محاماة عن عقيدة 

يو، فهم متهموف فيو بعداكة المذىب، كالمحاماة عن العقيدة، فكاف كبلـ بخبلؼ من تكلم ف
ابن معين ىو الراجح، إذ ىو شبو اإلقرار، كخبلفو دعول ببل بينة فهي ساقطة، كقد صحح لو 

الحاكم في المستدرؾ حديثا، عن أـ سلمة رضي اهلل عنها أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 
/ 3أحدا منا يكلمو غير علي بن أبي طالب ((، كذلك في ) ج )) كاف إذا غضب لم يجترأ

 (. 130ص
كذكر نزكؿ اآلية بالمدينة بعيد فإنها مكية، كلم يكن لفاطمة إذ ذاؾ  كأما قوؿ ابن كثير:

 أكالد... إلخ.
إنو إف أراد أف اآلية آية المودة بخصوصها مكية، فهي دعول تحتاج إلى دليل،  فالجواب ::

 ة ال يفيد ذلك، ألف السورة تنسب ألكؿككوف السورة مكي
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نزكلها، كمن السور ما نزؿ بعضو بمكة كبعضو بالمدينة، على أنٌا كإف سلمنا نزكلها بمكة فبل 
يمتنع نزكلها في المدينة، لتجدد السبب على أف ىذه الركاية ليس فيها ذكر نزكؿ اآلية 

 بالمدينة، فبل يعترض بهذا عليها.
لم يكن لفاطمة إذ ذاؾ كلد. فهذه كلمة ال يصلح االعتراض بها على كبلـ رسوؿ كأما قولو: ك 

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم الذم ال ينطق عن الهول، } إف ىو إال كحي يوحى {، ألف كبلمو 
يكوف عن خبر اهلل كاهلل يعلم ما سيكوف، فبل يحتاج إلى أف يكوف قد كجد لفاطمة كلد عند 

 الحكم في مودتهم. نزكؿ اآلية، كثبوت
( بسند ذكره إلى الواحدم، يقوؿ فيو:  13/ ص 2ىذا كالحديث ركاه في فرائد السمطين ) ج 

أنبأنا اإلماـ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدم سماعا عليو، قاؿ: أنبأنا ابن حناف المزكي، 
يحيى بن  أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاؽ، حدثنا الحسن بن علي بن زياد السرم، حدثنا

عبد الحميد الحماني، حدثنا حسين األشقر، حدثنا قيس، حدثنا األعمش، عن سعيد بن جبير، 
عن ابن عباس قاؿ: )) لما نزلت } قل ال أسألكم عليو أجرا إال المودة في القربى { . قالوا: يا 

 (.1رسوؿ اهلل من ىؤالء الذين ]أمرنا[ اهلل بمودتهم ؟ قاؿ: علي كفاطمة ككلدىما (( )
( من 113في الحديث ) -أم: الطبراني  -(: قاؿ  137قاؿ محقق شواىد التنزيل ) ص 

/ أ (: حدثنا محمد 125/ الورؽ 1ترجمة اإلماـ الحسن عليو السبلـ من المعجم الكبير ) ج 
بن عبد اهلل، حدثنا حرب بن حسن الطحاف، حدثنا حسين األشقر، عن قيس بن الربيع، عن 

جبير، عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ: )) لما نزلت } قل ال أسألكم األعمش، عن سعيد بن 
 عليو أجرا إال المودة
__________ 

( أقوؿ: كأخرجو محمد بن سليماف الكوفي في المناقب بسنده إلى يحيى بن عبد الحميد 1)
(، كعن يحيى بن عبد الحميد، عن 72)1/131(، 65)1/117الحماني عن قيس. المناقب 

 (.96)1/161سالم األفطس، عن سعيد بن جبير. المناقب شريك، عن 

(1/490) 

 

[. قالوا: يا رسوؿ اهلل كمن قرابتك ىؤالء الذين كجبت علينا مودتهم 23في القربى{ ]الشورل:
 ؟ قاؿ: علي كفاطمة كابناىما ((. انتهى.



خبرنا (، أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثماف، أ 191كفي مناقب ابن المغازلي ) ص 
أبو محمد عبد العزيز بن أبي صابرأذنا، حدثنا إبراىيم بن إسحاؽ بن ىاشم بدمشق، حدثنا 

عبيد اهلل بن جعفر العسكرم بالرقة، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حسين األشقر، عن 
قيس، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قاؿ: )) لما نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم 

[. قالوا: يا رسوؿ اهلل من ىؤالء الذين أمر اهلل 23لىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:عى 
 بمودتهم ؟ قاؿ: علي كفاطمة ككلدىما ((.

ٍلقيٍربىى كفي شواىد التنزيل عند ذكر قوؿ اهلل تعالى: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي ا
[. من سورة حمعسق: حدثني القاضي أبو بكر الحيرم، أخبرنا أبو العباس 23{ ]الشورل:

الضبعي، حدثنا الحسن بن علي بن زياد السرم، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا 
حسين األشقر، حدثنا قيس، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

[. قالوا: يا 23لما نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:قاؿ: )) 
 رسوؿ اهلل من ىؤالء الذين أمرنا اهلل بمودتهم ؟ قاؿ: علي كفاطمة ككلدىا ((.

ن شاىين، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا عبيد بن أخبرنيو الحاكم الوالد، عن اب
 الحسن بن قنفذ البزار، حدثنا الحماني، ركاه عن يحيى جماعة.

كأخبرنيو أبو بكر السكرم، أخبرنا أبو عمر الحيرم، أخبرنا الحسن بن سفياف، حدثنا يعقوب 
األعمش، عن بن سفياف، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حسين، حدثنا قيس، حدثنا 

سعيد، عن ابن عباس قاؿ: )) لما نزلت ىذه اآلية } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي 
 [. قالوا: يا رسوؿ اهلل من قرابتك23اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
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 إال ما عبرت.الذين افترض اهلل علينا مودتهم ؟ قاؿ: علي كفاطمة ككلدىا ((. لفظا سوءا 
أخبرناه أبو عبد اهلل الشيرازم، أخبرنا أبو بكر الجرجاني، حدثنا أبو أحمد البصرم، حدثنا 

محمد بن عيسى الواسطي، كأحمد بن عمار، قاال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قاؿ: 
لما  حدثنا حسين األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد، عن ابن عباس قاؿ: ))

[.. قالوا: يا رسوؿ اهلل 23نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
 كمن ىؤالء الذين أمرنا اهلل بمودتهم ؟ قاؿ: علي كفاطمة ككلدىما ((.

علي كفاطمة كقاؿ أحمد بن عمار: )) من قرابتك الذين افترض اهلل علينا مودتهم ؟ قاؿ: 
 ككلدىما ثبلث مرات يقولها ((.



كركاه عن حسين بن حسن األشقر جماعة سول يحيى، حدثنيو أبو حاـز الحافظ من أصل 
سماعو، أخبرنا بشر بن أحمد، أخبرنا الهيثم بن خلف الدكرم، حدثنا أحمد بن محمد بن زيد 

جبير، عن ابن عباس  بن سليم، حدثنا حسين األشقر، حدثنا قيس، عن األعمش، عن سعيد بن
[. قالوا: يا رسوؿ اهلل 23قاؿ: )) لما نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا... { اآلية ]الشورل:

 من ىؤالء الذين نودىم فيك ؟ قاؿ: علي كفاطمة ككلدىما ((.
الحسن ( عبد القاىر البغدادم، قاال: حدثنا أبو 1أخبرنا أبو نصر المفسر، كأبو منصور ]ابن[)

محمد بن الحسن السراج، حدثنا محمد بن عبد اهلل بن سليماف الحضرمي، كأخبرنا محمد بن 
عبد اهلل الرزجاىي، حدثنا أبو بكر اإلسماعيلي، أخبرني الحضرمي، كحدثني أبو عبد اهلل 

الدينورم، حدثنا برىاف بن علي الصوفي، حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي، حدثنا حرب بن 
لطحاف، حدثنا حسين األشقر، عن قيس، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن الحسن ا

 عباس قاؿ: )) لما
__________ 

 ( كلمة: ابن، ثابتة في األـ الخطية كىي في نسخة أخرل غير موجودة. ) مؤلف (.1)
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[. قالوا: يا رسوؿ اهلل 23ٍربىى { ]الشورل:نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقي 
من قرابتك ىؤالء الذين كجبت علينا مودتهم ؟ قاؿ: علي كفاطمة كابناىما ((. كقاؿ 

 اإلسماعيلي: كابناىا.
حدثنا الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ كىو بخطو عندم، أخبرني مخلد بن جعفر الدقاؽ، حدثنا 

ن إسماعيل أبو المنذر، حدثنا حسين بن حسن محمد ين جرير الطبرم، حدثني القاسم ب
األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قولو تعالى: 

[.. قاؿ: علي كفاطمة 23))} قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
 ـ ((. انتهى.كالحسن كالحسين عليهم السبل

( قاؿ: أخبرنا أبو بكر محمد  148/ ص1كأخرجو المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي ) ج
بن عبد اهلل بن أحمد بن ريذة قرءاة عليو بأصفهاف كأنا أسمع، قاؿ: أخبرنا أبو القاسم سليماف 

حاف، بن أحمد بن أيوب الطبراني، قاؿ: حدثنا الحضرمي، قاؿ: حدثنا حرب بن الحسن الط
قاؿ: حدثنا حسين األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن 
عباس رضي اهلل عنو قاؿ: )) لما نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { 



مودتهم ؟ قاؿ: علي  [.. قالوا: يا رسوؿ اهلل كمن قرابتك الذين كجبت علينا23]الشورل:
 كفاطمة كابناىما عليهم السبلـ ((.

كقاؿ السيد المرشد باهلل عليو السبلـ: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن التوزم القاضي 
بقراءتي عليو ببغداد، قاؿ: أخبرنا أبو عبيد اهلل محمد ابن عمراف المرزباني، قاؿ: حدثنا أبو 

ركؼ بابن بياف العماني، قاؿ: حدثنا محمد بن عيسى حفص عمر بن داكد بن عنبسة المع
الواسطي أبو بكر، قاؿ: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قاؿ: حدثنا الحسين بن الحسن 

األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قاؿ: )) لما 
 نزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيمٍ 
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[.. قالوا: يا رسوؿ اهلل من ىؤالء الذين أمرنا 23أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:عىلىٍيًو 
 اهلل عز كجل بمودتهم ؟ قاؿ: فاطمة ككلدىا ((. انتهى.

(  149كيؤكد ىذه الركاية عن ابن عباس، ما أخرجو المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي ) ص 
علي المكفوؼ المؤدب بقراءتي عليو، قاؿ: أخبرنا أبو محمد عبد اهلل  قاؿ: أخبرنا محمد بن

(، قاؿ: حدثنا موسى بن  71/ ص 2بن محمد بن حياف، ) قلت: ىو أبو الشيخ كما في ج 
ىاركف، قاؿ: حدثنا ابن بنت السدم، قاؿ: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدم، عن أبي 

ٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { مالك، عن ابن عباس في قولو تعالى: )) } قي 
 [ قاؿ: المواالة آلؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ((. انتهى.23]الشورل:

 كىذا من بقية آية المودة، فهو يؤكد أنها في آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
: حدثنيو الحسين بن محمد الثقفي، أخبرنا الحسين كقاؿ الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل

بن محمد بن حنش، حدثنا أبو القاسم بن الفضل، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا إسماعيل بن 
موسى، حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدم، عن أبي مالك، عن ابن عباس )) } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ 

 لى اهلل عليو كآلو كسلم ((.[قاؿ: المودة آلؿ محمد ص23حىسىنىةن { ]الشورل:
أخبرناه عاليا أبو بكر الحارثي، أخبرنا أبو الشيخ األصبهاني، حدثنا موسى بن ىاركف، حدثنا 

(، عن الحكم بن ظهير، عن السدم، عن أبي مالك، عن ابن عباس في 1ابن بنت السدم)
[ قاؿ: المودة آلؿ محمد 23]الشورل: قولو تعالى: } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىًزٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا {

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم ((.
كأخبرنا أبو عمرك البسطامي، حدثنا أبو أحمد الجرجاني، حدثنا الفضل بن مخلد، حدثنا 



 إسماعيل بن موسى الفزارم، حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدم، عن
__________ 

 لمطبوعة: ابن ابنة السدم. ) مؤلف (.( غير كاضح في األـ الخطية كمصحف، كلفظو في ا1)
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[ قاؿ: 23أبي مالك، عن ابن عباس )) } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىزًٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا { ]الشورل:
 المودة آلؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ((.

عبد اهلل البزار ثم قاؿ الحاكم: حدثونا عن أبي بكر السبيعي، أخبرنا الحسن بن حمداف بن 
بالكوفة، حدثنا الحسين بن نصر بن مزاحم، حدثنا إبراىيم بن الحكم، عن أبيو، عن السدم، 

[ قاؿ: مودة 23عن أبي مالك، عن ابن عباس في قولو: )) } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن { ]الشورل:
 في آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ((.

الحسن الجرجاني، أخبرنا أبي، حدثنا أبو عبد اهلل محمد  أخبرنا محمد بن علي بن محمد بن
( بن الحسن 1بن عمر بن غالب الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذم، كمحمد )

األشناني قاؿ: أخبرنا أبي، كحدثنا أبو ذر يحيى بن زيد بن العباس، حدثنا عمي علي بن العباس 
بن ظهير، عن السدم، عن أبي مالك كعن أبي  قاؿ: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا الحكم

[ قاؿ: المودة 23صالح، عن ابن عباس في قولو تعالى: )) } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن { ]الشورل:
 ألىل بيت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ((، كاللفظ ألبي ذر.

ًرٍؼ حىسىنىةن نىًزٍد لىوي ًفيهىا كقاؿ ابن غالب: عن ابن عباس في محبتنا أىل البيت نزلت } كىمىٍن يػىٍقتى 
 [.23حيٍسننا { ]الشورل:

(: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوىاب إجازة،  195كقاؿ ابن المغازلي في المناقب ) ص 
أف أبا أحمد عمر بن عبد اهلل بن شوذب أخبرىم، قاؿ: حدثنا عثماف بن أحمد الدقاؽ، حدثنا 

بن الصباح الدكالبي، حدثنا الحكم بن ظهير، عن محمد بن أحمد بن أبي العواـ، حدثنا ا
 السدم، في قولو عز كجل: )) } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن 

__________ 
( في المطبوعة: أخبرنا مكاف الواك. ) مؤلف (. لعلو في الطبعة األكلى غير المحققة، أمامي 1)

نا أبي ... الطبعة المحققة فهو ىكذا: كمحمد بن الحسن األشناني قاؿ: كأخبر 
2/215(850.) 
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[ قاؿ: المودة في آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم 23نىزًٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا { ]الشورل:
())1.) 

كمما يؤكد ىذه الركاية عن ابن عباس من حيث جعلها في أكلي قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
( قاؿ: حدثنا أبو كريب، قاؿ:  16/ ص 24 كآلو كسلم، ما أخرجو ابن جرير في تفسيره ) ج

ثنا مالك بن إسماعيل، قاؿ: ثنا عبد السبلـ، قاؿ: ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن 
شك  -عباس قاؿ: قالت األنصار: فعلنا كفعلنا فكأنهم فخركا، فقاؿ ابن عباس أبو العباس 

ى اهلل عليو كآلو كسلم فأتاىم في : لنا الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسوؿ اهلل صل-عبد السبلـ 
مجالسهم فقاؿ: يا معشر األنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم اهلل بي؟! قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل. 

قاؿ: ألم تكونوا ضبلال فهداكم اهلل بي؟! قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل. قاؿ: أفبل تجيبوني؟! قالوا: 
خرجك قومك فأكيناؾ؟! أكلم يكذبوؾ ما نقوؿ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: أال تقولوف: ألم ي

فصدقناؾ؟! أكلم يخذلوؾ فنصرناؾ؟! قاؿ: فما زاؿ يقوؿ حتى جثوا على الركب، كقالوا: أموالنا 
كما في أيدينا هلل كلرسولو. قاؿ: فنزلت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { 

 [.23]الشورل:
(: كىكذا ركاه ابن أبي حاتم، عن علي بن  189/ ص 7ثير في تفسيره ) ج قاؿ ابن ك

الحسين، عن عبد المؤمن بن علي، عن عبد السبلـ، عن يزيد، عن أبي زياد كىو ضعيف 
 بإسناده مثلو أك قريبا منو. انتهى.

 قلت: قولو: كىو ضعيف، دعول باطلة.
لياء في شرح الحديث الرابع من أحاديث كقاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األك 

الباب الثالث: كأما يزيد بن أبي زياد فهو مولى بني ىاشم، ممن بايع زيد بن علي كمن ثقات 
 -محدثي الشيعة، ركل حديث دعاء النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يركسهما اهلل في الفتنة 

و كسلم سيلقوف تشريدا كتطريدا، فناؿ كحديث أف آلو صلى اهلل عليو كآل -يعني معاكية كعمرا 
 منو رؤساء الحشوية، كقد

__________ 
( أقوؿ: كأخرجو محمد بن سليماف الكوفي بسنده إلى محمد بن الصباح في المناقب 1)

1/153(87.) 
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قاؿ الذىبي: إنو صدكؽ سيء الحفظ. كقاؿ ابن عدم: كأبو زرعة يكتب حديثو، كقاؿ أبو 
أحدا ترؾ حديثو. خرج لو مسلم مقركنا، كاألربعة، كالبخارم تعليقا، كمن أئمتنا داكد: ال أعلم 

 الخمسة. انتهى.
قلت: قوؿ الذىبي: سيء الحفظ، دعول غير صحيحة، كقد عرفت طريقتهم فيمن رأكا 

أسبلفهم أخذكا عنو، كىو من ركاة الفضائل، أف يجعلوا فيو علة لتضعيف ما ركاه من الفضائل، 
،  إما أنو سيء الحفظ، كإما أنو اختلط بآخرة، أك نحو ذلك، كقد مر تفصيل ىذا، فالقـو خصـو

يجركف ألنفسهم تقوية بدعتهم بجرح الشيعة كتضعيفهم على ما مر تفصيلو، فبل يقبل منهم 
 ذلك.

ىذا كحديث تفسير اآلية بقولو: )) علي كفاطمة كابناىما ((، ذكره الزمخشرم فقاؿ في 
جو الطبراني، كابن أبي حاتم، كالحاكم في مناقب الشافعي، من ركاية تخريجو: ابن حجر، أخر 

حسين األشقر، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس كحسين 
 ضعيف ساقط. انتهى المراد.

كقد فعل ىكذا في تخريج الكشاؼ الذم أصلو للزيلعي، كلعلو تبع فيو الزيلعي في جرح 
فة في ذلك، فإف الزيلعي يسرؼ في جرح الشيعة كال يبالي، كما ترل صنيعو في الشيعة كالمجاز 

 نصب الراية كقد مر الكبلـ فيو.
 أما ابن حجر فهو قد ذكر في التقريب أف حسينا صدكؽ.

نعم، كالحديث أيضا ذكر المحب الطبرم في ذخائر العقبى أنو أخرجو أحمد في المناقب. كقد 
(، كذكر لو شواىد في كوف اآلية في  307/ ص 2في الغدير ) ج  خرجو تخريجا كاسعا األميني

 آؿ محمد.
قاؿ الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل في سياؽ تفسير ىذه اآلية آية المودة: كفي الباب 

عن أبي إمامة الباىلي: حدثني أبو بكر البردم، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراىيم الصدفي 
الحسن سهل ) ثمل نسخة ( بن عبد اهلل الطرسوسي ) الدسترم المركزم قدـ حاجا، أف أبا 

( حدثهم ببخارل، أخبرنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن الحسن بجندنيسابور )  1نسخة ط 
(، حدثنا الحسن بن إدريس القشيرم، حدثنا أبو عثماف الجحدرم  1بنجديسبابور نسخة ط

 طالوت بن عباد، عن فضاؿ بن جبير، عن
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مة الباىلي قاؿ: قاؿ رسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف اهلل خلق األنبياء من أبي إما
أشجار شتى، كخلقت أنا كعلي من شجرة كاحدة، فأنا أصلها، كعلي فرعها، كالحسن كالحسين 
ثمارىا، كأشياعنا أكراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، كمن زاغ ىول، كلو أف عبدا عبد 

كالمركة ألف عاـ ثم ألف عاـ حتى يصير كالشن البالي، ثم لم يدرؾ محبتنا لكبو  اهلل بين الصفا
اهلل على منخريو في النار، ثم تبل } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { 

 [((. انتهى.23]الشورل:
: أخبرنا أبو الحسن الفرضي، ( 148/ ص 1كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 

كأنبأنا ابن  -أم: عبد العزيز الصوفي  -أنبأنا عبد العزيز الصوفي كذكر حديثا، ثم قاؿ: قاؿ 
السمسار، أنبأنا علي بن الحسن الصوفي، أنبأنا سليماف بن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي 

عثماف طالوت بن عباد البصرم  بأصبهاف، أنبأنا الحسين بن إدريس الجريرم التسترم، أنبأنا أبو
الصيرفي، أنبأنا فضاؿ بن جبير، أنبأنا أبو إمامة الباىلي قاؿ: قاؿ رسوؿ صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم: )) خلق اهلل األنبياء من أشجار شتى، كخلقني كعليا من شجرة كاحدة، فأنا أصلها، 
غصن من أغصانها نجا، كعلي فرعها، كفاطمة لقاحها، كالحسن كالحسين ثمرىا، فمن تعلق ب

كمن زاغ ىول، كلو أف عبدا عىبىدى اهلل بين الصفا كالمركة ألف عاـ ثم ألف عاـ ثم ألف عاـ، ثم 
لم يدرؾ محبتنا ألكبو اهلل على منخريو في النار، ثم تبل } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى 

 [ ((.23ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
كركاه علي بن الحسن الصوفي مرة أخرل عن شيخ آخر، أخبرناه أبو الحسن الفقيو السلمي ) 

الطرسوسي (، أنبأنا عبد العزيز الكناني، أنبأنا أبو نصر بن الجياف، أنبأنا أبو الحسن علي بن 
الحسن الطرسوسي، أنبأنا أبو الفضل العباس بن أحمد الخواتيمي بطرسوس، أخبرنا الحسين بن 

ريس التسترم، أنبأنا أبو عثماف الجحدرم طالوت بن عباد، عن فضاؿ بن جبير، عن أبي إد
إمامة الباىلي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف اهلل خلق األنبياء من أشجار 

 شتى، كخلقني كعليا من شجرة كاحدة، فأنا أصلها، كعلي فرعها، كالحسن كالحسين
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، كأشياعنا أكراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، كمن زاغ ىول، كلو أف عبدا عىبىدى ثمارىا
اهلل عز كجل بين الصفا كالمركة ألف عاـ ثم ألف ثم ألف عاـ كلم يدرؾ محبتنا ألكبو اهلل عز 

أىٍجرنا ًإالَّ  كجل على منخريو في النار، ثم تبل صلى اهلل عليو كآلو كسلم } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيوً 
 [((.23اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:



أم: ابن  -(: كالحديث ركاه المصنف  149/ ص 1قاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي ) ج 
قاؿ:  -(  19/ 36عساكر في ترجمة علي بن الحسن الطرسوسي من تاريخ دمشق ) ج 

أنبأنا أبو نصر المرم، أنبأنا أبو الحسن أخبرنا أبو الحسن الفرضي، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد، 
علي بن الحسن الطرسوسي، أنبأنا أبو الفضل العباس بن أحمد الخواتيمي بطرسوس، أنبأنا 

 الحسين بن إدريس التسترم، أنبأنا أبو عثماف الجحدرم.
ر قلت: كالحديث موافق لقوؿ اهلل تعالى: } إنما يتقبل اهلل من المتقين { ، كمتى كاف العمل غي

 مقبوؿ، كاف قليلو ككثيره سواء.
كقد ركم تفسير اآلية، عن أمير المؤمنين عليو السبلـ، فأخرج الحاكم الحسكاني في شواىد 

التنزيل في تفسيرىا قاؿ: أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو الشيخ األصبهاني الحارثي، حدثنا عبد اهلل 
ة بن مهراف، حدثنا عبد الغفور أبو بن محمد بن زكريا، حدثنا إسماعيل بن يزيد، حدثنا قتيب

الصباح، عن أبي ىاشم الرماني، عن زاذاف، عن علي قاؿ: )) فينا آؿ محمد آية ال يحفظ 
[ 23مودتنا إال كل مؤمن، ثم قرأ } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:

.)) 
 ن عبد الغفور، فأسنده إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم. انتهى.كركاه مصبح بن الهلقاـ ع

( أخرج أبو الشيخ بن حباف في كتابو )الثواب( من طريق  4/ ط 308/ ص 3كفي الغدير ) ج 
الواحدم، عن علي عليو السبلـ قاؿ: )) فينا آؿ حم آية ال يحفظ مودتنا إال كل مؤمن، ثم قرأ 

 [ ((.23ٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:} قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلى 
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 (، كالسمهودم في جواىر العقدين. انتهى. 136، ك 101كذكره ابن حجر في الصواعق ) 
(، ككبلـ علي عليو  2/ ط 169كقد بسط البحث في اآلية ابن حجر في الصواعق من ) ص 

 (. 170في ) ص  2السبلـ في ط 
كركاه محقق شواىد التنزيل عن أبي نعيم، فقاؿ: كركاه أيضا في ترجمة قتيبة بن مهراف من تاريخ 

(، قاؿ: حدثنا الحسين بن أحمد بن علي أبو عبد اهلل، حدثنا  165/ ص 2أصبهاف ) ج 
الحسن بن محمد بن أبي ىريرة، حدثنا إسماعيل بن يزيد، حدثنا قتيبة بن مهراف، حدثنا عبد 

عن أبي ىاشم، عن زاذاف، عن علي قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) الغفور، 
عليكم بتعلم القرآف ككثرة تبلكتو، تنالوف بو الدرجات، ككثرة عجائبو في الجنة ) كذا (. ثم قاؿ 

ا ًإالَّ علي: كفينا آؿ حم آية ال يحفظ مودتنا إال كل مؤمن، ثم قرأ } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرن 



 [ ((. انتهى.23اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
كقاؿ المؤيد باهلل أحمد بن الحسين الهاركني عليو السبلـ في األمالي: حدثنا القاضي أبو 

الفضل زيد بن علي الزبرم أبو الفضل النجار قراءة، قاؿ: حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن بشر بن 
ؿ: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، مجالد بن نصر البجلي، قا

قاؿ: حدثنا مرثد بن الحسن بن مرثد بن باكر أبو الحسن الكاىلي الطبيب، قاؿ: حدثنا خالد 
بن يزيد الطبيب، قاؿ: أخبرنا كامل بن العبلء، قاؿ: أخبرنا جابر بن يزيد، عن عامر بن كاثلة 

شورل، إذ دخل علي عليو السبلـ كأىل الشورل كحضرىم عبد قاؿ: )) كنت على الباب يـو ال
اهلل بن عمر، فسمعت عليا عليو السبلـ يقوؿ: بايع الناس أبا بكر... (( إلى آخر حديث 

المناشدة، كفي ضمنو قاؿ: )) أنشدكم باهلل كبحق نبيكم، ىل فيكم من أحد أمر اهلل بمودتو من 
[غيرم. 23ٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:السماء، حيث يقوؿ: } قيٍل الى أىٍسأىليكي 

 (.1قالوا: اللهم ال نعلمو (()
__________ 

 (.25)113( األمالي /1)
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(: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن  172/ ص 3كقاؿ الحاكم في المستدرؾ ) ج 
إسماعيل بن محمد بن إسحاؽ بن جعفر بن محمد يحيى بن أخي طاىر العقيقي الحسني، ثنا 

بن علي بن الحسين، حدثني عمي علي بن جعفر بن محمد، حدثني الحسين بن زيد، عن عمر 
بن علي، عن أبيو علي بن الحسين قاؿ: )) خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي فحمد 

األكلوف بعمل كال يدركو اهلل كأثنى عليو، ثم قاؿ: لقد قبض في ىذه الليلة رجل ال يسبقو 
اآلخركف، كقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يعطيو رايتو فيقاتل، كجبريل عن يمينو 

كميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح اهلل عليو، كما ترؾ على أىل األرض صفراء كال بيضاء 
ىلو، ثم قاؿ: أيها الناس من إال سبع مائة درىم فضلت من عطاياه، أراد أف يبتاع بها خادما أل

عرفني فقد عرفني كمن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، كأنا ابن النبي، كأنا ابن الوصي، كأنا ابن 
البشير، كأنا ابن النذير، كأنا ابن الداعي إلى اهلل بإذنو، كأنا ابن السراج المنير، كأنا من أىل 

، كأنا من أىل البيت الذم افترض اهلل البيت الذين أذىب اهلل عنهم الرجس كطهرىم تطهيرا
مودتهم على كل مسلم، فقاؿ تبارؾ كتعالى لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم 

[، 23عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىزًٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا { ]الشورل:



 ؼ الحسنة مودتنا أىل البيت ((. انتهى.فاقترا
(: كأخرج البزار كالطبراني عن  2/ ط 170كفي الصواعق المحرقة البن حجر الهيتمي ) ص 

الحسن رضي اهلل عنو من طرؽ بعضها حساف، أنو خطب خطبة، من جملتها: )) من عرفني فقد 
لم، ثم تبل: } كىاتػَّبػىٍعتي عرفني، كمن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى اهلل عليو كآلو كس

[، ثم قاؿ: أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، ثم قاؿ: 38ًملَّةى آبىاًئي ًإبٍػرىاًىيمى ...{ اآلية ]يوسف:
كأنا من أىل البيت الذين افترض اهلل عز كجل مودتهم كمواالتهم، فقاؿ فيما أنزؿ على محمد 

[ 23ٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:صلى اهلل عليو كآلو كسلم: } قيٍل الى أىٍسأىليكي 
 ((. كفي ركاية: )) الذين افترض اهلل مودتهم على كل مسلم، كأنزؿ فيهم: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيوً 
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[ كاقتراؼ 23لىوي ًفيهىا حيٍسننا { ]الشورل:أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىًزٍد 
 الحسنات ) كذا ( مودتنا أىل البيت ((. انتهى.

( كما بعدىا، فقاؿ: حدثني أحمد  50كركاىا أبو الفرج األصبهاني في مقاتل الطالبيين ) ص 
بن عيسى العجلي، قاؿ: حدثنا حسين بن نصر، قاؿ: حدثنا زيد بن المعدؿ، عن يحيى ]بن[ 

أبي مخنف قاؿ: حدثني أشعث بن سوار، عن أبي إسحاؽ ]السبيعي[، عن سعيد  شعيب، عن
بن ركيم، كحدثني علي بن إسحاؽ المخرمي، كأحمد ابن الجعد، قاال: حدثنا عبد اهلل بن عمر 

شكدانة، قاؿ: حدثنا ككيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاؽ، عن عمرك بن حبشي، كحدثني علي 
 بن عمر، قاؿ: حدثنا عمراف بن عيينة، عن األشعث، عن أبي بن إسحاؽ، قاؿ: حدثنا عبد اهلل

إسحاؽ موقوفا، كحدثني محمد بن الحسين الخثعمي، قاؿ: حدثنا عباد بن يعقوب، قاؿ: 
حدثنا عمرك بن ثابت، عن أبي إسحاؽ، عن ىبيرة بن بريم ) كذا ( قاؿ: قاؿ عمرك بن ثابت:  

سألو عن خطبة الحسن بن علي فبل يحدثني كنت اختلف إلى أبي إسحاؽ ) السبيعي ( سنة، أ
بها، فدخلت إليو في يـو شات كىو في الشمس كعليو برنسة كأنو غوؿ، فقاؿ لي: من أنت 

فأخبرتهن فبكى كقاؿ: كيف أبوؾ ككيف أىلك؟ قلت: صالحوف. قاؿ: في أم شيء تردد منذ 
بن بريم كذا (، سنة؟ قلت: في خطبة الحسن بن علي بعد كفاة أبيو، قاؿ ) حدثني ىبيرة 

كحدثني محمد بن محمد الباغندم، كمحمد بن حمداف الصيدالني، قاال: حدثنا إسماعيل بن 
محمد العلوم، قاؿ: حدثني عمي علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد بن علي، 

]عن[ زيد بن الحسن، عن أبيو، دخل حديث بعضهم في حديث بعض كالمعنى قريب، قالوا: 
بن علي بعد كفاة أمير المؤمنين علي عليو السبلـ، فقاؿ: لقد قبض في ىذه  )) خطب الحسن



الليلة رجل لم يسبقو األكلوف بعمل كال يدركو اآلخركف بعمل، كلقد كاف يجاىد مع رسوؿ صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم فيقيو بنفسو، كلقد كاف يوجهو برايتو فيكتنفو جبريل عن يمينو كميكائيل عن 

جع حتى يفتح اهلل عليو، كلقد توفي في ىذه الليلة التي عرج فيها بعيسى بن يساره، فبل ير 
مريم، كلقد توفي فيها يوشع بن نوف كصي موسى، كما خلف صفراء كال بيضاء إال سبع مائة 

 درىم بقيت من
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أيها عطائو، أراد أف يبتاع بها خادما ألىلو، ثم خنقتو العبرة فبكى كبكى الناس معو، ثم قاؿ: 
الناس من عرفني فقد عرفني، كمن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى اهلل عز كجل بإذنو، كأنا ابن السراج المنير، 
اهلل مودتهم كأنا من أىل البيت الذين أذىب اهلل عنهم الرجس كطهرىم تطهيرا، كالذين افترض 

ا حيٍسننا { ]الشورل: [، فاقتراؼ الحسنة 23في كتابو، إذ يقوؿ: } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىًزٍد لىوي ًفيهى
 مودتنا أىل البيت ((. انتهى المراد.

ى { كقد سقط من الخطبة ىنا قولو: )) } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربى 
[ ((، كلكن يدؿ عليو قولو: )) كالذين افترض اهلل مودتهم في كتابو إذ يقوؿ ((، 23]الشورل:

كال يخفى أف قولو: } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن { ليس فيو افتراض، كإنما ىو ترغيب، فظهر أف قد 
ًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي سقط من ىذه الركاية دليل االفتراض، كىو قولو: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىيٍ 

 اٍلقيٍربىى {. كباهلل التوفيق.
كالركايات السابقة تدؿ على ذلك، كيحتمل أنو سقط من المطبوعة ال من أصل مقاتل 

 الطالبيين، فالنسخة ىذه فيها غلط كثير.
عباس (: حدثنا أبو ال 179كقاؿ اإلماـ أبو طالب يحيى بن الحسين الهاركني في األمالي ) ص 

أحمد بن إبراىيم الحسني رحمو اهلل تعالى، قاؿ: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد، قاؿ: 
حدثنا علي بن العباس بن الوليد الحميرم، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن إسحاؽ الراشدم، قاؿ: 
حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبد اهلل، عن فطر بن خليفة )) أف الحسن بن علي عليو السبلـ 

ا أصيب علي عليو السبلـ قاـ في الناس خطيبا فقاؿ: الحمد هلل كىو للحمد أىل... إلى لم
قولو: من عرفني فقد عرفني، كمن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

كأنا ابن البشير النذير، كأنا ابن الداعي إلى اهلل بإذنو السراج المنير، كنحن أىل البيت الذم  
 كاف
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جبريل فيهم ينزؿ كمنهم يصعد، كنحن الذين افترض اهلل مودتنا ككاليتنا، فقاؿ: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم 
 عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ((. انتهى المراد.

 اختصرتو من الخطبة أنا.
عن اإلماـ الحسين عليو ( ككرد،  143قاؿ محقق شواىد التنزيل: كىو المحمودم ) ص 

/ الورؽ 2( من ترجمة معاكية من أنساب األشراؼ ) ج  361السبلـ أيضا كما في الحديث ) 
( قاؿ: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدم، عن عبد اهلل بن جعفر،  754/ أ / أك ص 79

 عن أـ بكر بنت المسور، عن أبيها قاؿ: )) كتب معاكية إلى مركاف كىو على المدينة أف
يخطب زينب بنت عبد اهلل بن جعفر، كأمها أـ كلثـو بنت علي، كأمها فاطمة بنت رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم على ابنو يزيد كيقضي دينو، ككاف خمسين ألف دينار كيعطيو عشرة 

آالؼ دينار، كيصدقها أربع مائة، كيكرمها بعشرة آالؼ دينار، فبعث مركاف إلى ابن جعفر 
، كاستثنى رضاء الحسين بن علي فأتى الحسين فقاؿ لو: إف الخاؿ كالد كأمر ىذه فقاؿ: نعم

الجارية بيدؾ، فأشهد عليو الحسين بذلك، ثم قاؿ للجارية: يا بنية إنَّا لم تخرج منا غريبة قط 
أفأمرؾ بيدم ؟ قالت: نعم، فأخذ بيد القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب فأدخلو 

بنو أمية كغيرىم مجتمعوف، فتكلم الحسين فحمد اهلل كأثنى عليو، ثم المسجد كبنو ىاشم ك 
قاؿ: إف اإلسبلـ دفع الخسيسة كتمم النقيصة، كأذىب البلئمة، فبل لـو على مسلم إال في أمر 

مأثم، كإف القرابة التي عظم اهلل حقها كأمر برعايتها، كأف يسأؿ نبيو األجر لو بالمودة ألىلها، 
 (.1... (( إلخ )قرابتنا أىل البيت

__________ 
( القصة من مناقب ابن شهراشوب ىكذا: عبد الملك بن عمير، كالحاكم، كالعباس قالوا: 1)

خطب الحسن عائشة بنت عثماف فقاؿ مركاف: أزكجها عبد اهلل بن الزبير، ثم إف معاكية كتب 
بن جعفر البنو يزيد، إلى مركاف كىو عاملو على الحجاز يأمره أف يخطب أـ كلثـو بنت عبد اهلل 

فأبى عبد اهلل بن جعفر فأخبره بذلك، فقاؿ عبد اهلل: إف أمرىا ليس إلٌي إنما ىو إلى سيدنا 
الحسين كىو خالها، فأخبر الحسين بذلك فقاؿ: أستخير اهلل تعالى، اللهم كفق لهذه الجارية 

جلس إلى  رضاؾ من آؿ محمد، فلما اجتمع الناس في مسجد رسوؿ اهلل أقبل مركاف حتى
الحسين عليو السبلـ كعنده من الجلة كقاؿ: إف أمير المؤمنين أمرني بذلك، كأف اجعل مهرىا 

حكم أبيها بالغا ما بلغ مع صلح ما بين ىذين الحيين مع قضاء دينو، كاعلم أف من يغبطكم 
بيزيد أكثر ممن يغبطو بكم، كالعجب كيف يستمهر يزيد كىو كفؤ من ال كفؤ لو، كبوجهو 



 سقي الغماـ؟! فرد خيرا يا أبا عبد اهلل.يست
فقاؿ الحسين عليو السبلـ: الحمد اهلل الذم اختارنا لنفسو، كارتضانا لدينو، كاصطفانا على 

خلقو ... إلى آخر كبلمو ثم قاؿ: يا مركاف قد قلت فسمعنا، أما قولك: مهرىا حكم أبيها بالغا 
اهلل في بناتو كنسائو كأىل بيتو كىو اثنتا  ما بلغ، فلعمرم لو أردنا ذلك ما عدكنا سنة رسوؿ

 عشرة أكقية يكوف أربعمائة كثمانين درىما.
كأما قولك: مع قضاء دين أبيها، فمتى كن نساؤنا يقضين عنا ديوننا، كأما صلح ما بين ىذين 

الحيين، فإنا قـو عاديناكم في اهلل كلم نكن نصالحكم للدنيا، فلعمرم فلقد أعيى النسب 
 ب.فكيف السب

كأما قولك: العجب ليزيد كيف يستمهر، فقد استمهر من ىو خير من يزيد كمن أب يزيد كمن 
 جد يزيد.

، ما زادتو إمارتو  كأما قولك: إف يزيد كفؤ من ال كفؤ لو، فمن كاف كفؤه قبل اليـو فهو كفؤه اليـو
 في الكفاءة شيئا.

 الو صلى اهلل عليو كآلو كسلم. كأما قولك: بوجهو يستسقي الغماـ، فإنما كاف ذلك بوجو رسوؿ
كأما قولو: من يغبطنا بو أكثر ممن يغبطو بنا، فإنما يغبطنا بو أىل الجهل، كيغبطو بنا أىل 

العقل. ثم قاؿ بعد كبلـ: فاشهدكا جميعا أني قد زكجت أـ كثلـو بنت عبد اهلل بن جعفر من 
ا، كقد نحلتها ضيعتي ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على أربعمائة كثمانين درىم

بالمدينة. أك قاؿ أرضى بالعقيق، كإف غلتها في السنة ثمانية آالؼ دينار ففيها لهما غنى إف 
 شاء اهلل.

قاؿ: فتغير كجو مركاف كقاؿ: أغدران يا بني ىاشم تأبوف إال العداكة، فذٌكره الحسن عليو السبلـ 
 مركاف؟ فقاؿ مركاف:خطبة الحسن عائشة كفعلو ثم قاؿ: فأين موضع الغدر يا 

 
 أردنا صهركم لنجدَّ كدا ... قد أخلقو بو حدث الزماف

 فلما جئتكم فجبهتمونى ... كبحتم بالضمير من الشناف
 

 فأجابو ذكواف مولى بني ىاشم:
 

 أماط اهلل منهم كل رجس ... كطهرىم بذلك في المثاني
 فما لهم سواىم من نظير ... كال كفؤ ىناؾ كال مداني

 جبار عنيد ... إلى األخيار من أىل الجنافأيجعل كل 



 
 .4/38مناقب ابن شهراشوب 
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 كركاه أيضا ابن عساكر في ترجمة مركاف في تاريخ دمشق. انتهى.

(1/505) 

 

( حدثني محمد بن عمارة، حدثنا إسماعيل بن  16/ ص 25كفي تفسير ابن جرير الطبرم ) ج 
رم، عن السدم، عن أبي الديلم قاؿ: )) لما جيء بعلي أباف قاؿ: حدثنا الصباح بن يحيى الم

بن الحسين رضي اهلل عنهما أسيرا فأقيم على درج دمشق، قاـ رجل من أىل الشاـ فقاؿ: )) 
الحمد هلل الذم قتلكم كأستأصلكم، كقطع قرني الفتنة، فقاؿ لو علي بن الحسين رضي اهلل 

م ؟ قاؿ: قرأت القرآف كلم أقرأ آؿ حم. عنو: أقرأت القرآف ؟ قاؿ: نعم. قاؿ: أقرأت آؿ ح
قاؿ: ما قرأت } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ، قاؿ: كإنكم ألنتم ىم. 

 قاؿ: نعم ((. انتهى.
 كىذا ذكره ابن كثير في تفسيره كسكت عليو.

يعني: علي بن الحسين  -ن زين العابدين كذكر ابن حجر في الصواعق أنو أخرجو الطبراني، ع
 .-عليهما السبلـ 

كقاؿ زيد بن علي في كتاب الصفوة: )) ثم قاؿ عز كجل: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ 
[. 23شىكيوره { ]الشورل:اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىًزٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا ًإفَّ اللَّوى غىفيوره 

 (.1[، فنحن ذكك قرباه دكف الناس (()26ثم قاؿ تعالى: } كىآًت ذىا اٍلقيٍربىى حىقَّوي { ]اإلسراء:
كقاؿ الهادم عليو السبلـ في كتاب الزىد كاآلداب في باب القوؿ في معاكنة الظالمين في 

كآلو كسلم أنو قاؿ: )) من سود (: كبلغنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 2أكاخر كتابو األحكاـ )
 علينا فقد شرؾ في دمائنا ((.

قاؿ يحيى بن الحسين صلوات اهلل عليو: التسويد ىاىنا ىو التكثير، فمن كثر بنفسو أك بقولو 
أك أعاف بمالو على ميحٌق من آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقد شرؾ في دمو، ككتر 

 كسلم في ابنو، كأنورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
__________ 



 بتحقيق محمد يحيى عزاف. 193( مجموع رسائل اإلماـ زيد /1)
 .2/538( األحكاـ 2)
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صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألسخىط للسُّخط في كلده كأرضى للرضى فيهم من سائر الناس في 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو الحاملة ذنب المذنب من آؿ رسو  -أكالدىم، كإف لهذه األمة الضالة 

كآلو كسلم على المحسن المطهر منهم الذم ىو أسخط كأكره لفعل ذلك المسيء من سائر 
لموقفا بين يدم اهلل يخاصمو فيو محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كيحكم بالحق  -الناس 

بأف يفرض  بينهم اهلل... إلى أف قاؿ عليو السبلـ: كأف لم يسمع اهلل سبحانو كيف أمر نبيو أمرا
على األمة مودتهم فرضا، فقاؿ: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى {. بلى قد 
سمعوا ذلك بآذانهم، كفهموا فرض اهلل فيهم بقلوبهم، ثم رفضوا من بعد ذلك رفضا، كتركوه 

ا، ككانوا كما قاؿ الرحمن، فيما نزؿ من عداكة، كآلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حسد
آم القرآف، فيمن كاف قبلهم ممن عرؼ مثل ما عرفوا، ثم جحد كما جحدكا، فقاؿ اهلل عز 

هىا  قىنىتػٍ يػٍ كجل فيهم: } فػىلىمَّا جىاءىتٍػهيٍم آيىاتػينىا ميٍبًصرىةن قىاليوا ىىذىا ًسٍحره ميًبينه ، كىجىحىديكا ًبهىا كىاٍستػى
 [. انتهى.14-13ا كىعيليوِّا فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدينى { ]النمل:أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمن 

كالحق تفسير ىذه اآلية بما  ( في بقية كبلمو في آية المودة عن ابن كثير: 212قاؿ مقبل) ص 
 ىػ. فسرىا بو حبر األمة كترجماف القرآف عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما كما ركاه البخارم. ا

يشير إلى ما قدمو كىو ما ساقو البخارم بسنده إلى طاككس، أنو سئل ابن عباس عن قولو 
[. فقاؿ سعيد ابن جبير: قربى آؿ محمد، فقاؿ 23تعالى: } ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:

لو فيهم  ابن عباس: عجلت إف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم لم يكن بطن من قريش إال كاف
 قرابة، فقاؿ: إال أف تصلوا ما بيني كبينكم من القرابة.

أف التفسير الذم ىو تفسير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أرجح  كالجواب كباهلل التوفيق:
ببل خبلؼ، كقد بينا فيما مٌر قوة ركاية تفسير اآلية بآؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم عنو 

 كسلم.صلى اهلل عليو كآلو 
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أكال: بتعدد الركايات عن حسين األشقر، كإبطاؿ تضعيف حسين األشقر، كذلك قوؿ ابن معين 
فيو: ال بأس بحديثو صدكؽ، كأنو كثقو ابن حباف، كعلى أقل تقدير يكوف الرجل حسن 

 الحديث.
بن تغلب، كأما شيخو قيس بن الربيع، فأفاد في ترجمتو في تهذيب التهذيب: أنو ركل عنو أباف 

كشعبة، كمات قبلو، كالثورم كىو من أقرانو، كعبد اهلل بن نمير، كأبو معاكية، كعلي بن ثابت 
 الجزرم، كعبد الرزاؽ، كككيع، كعد كثيرا من الركاة عنو، ثم قاؿ: كآخركف.

قاؿ أبو داكد الطيالسي عن شعبة: سمعت أبا حصين يثني على قيس بن الربيع قاؿ: كقاؿ لنا 
 وا قيسا قبل أف يموت.شعبة: أدرك

كقاؿ عفاف بن معاذ: قاؿ لي شعبة: أال ترل إلى يحيى بن سعيد بن الربيع ال كاهلل ما إلى ذلك 
 سبيل.

 كقاؿ عبيد اهلل بن معاذ عن أبيو: سمعت يحيى بن سعيد ينقص قيسا عند شعبة فزجره كنهاه.
طو أك يتكلم فيو كقاؿ عفاف: كقلت ليحيى بن سعيد: ىل سمعت من سفياف يقوؿ فيو يلغ

 بشيء؟ قاؿ: ال. قلت ليحيى: أفتتهمو بكذب ؟ قاؿ: ال. قاؿ عفاف: فما جاء فيو بحجة.
كقاؿ حاتم بن الليث الجوىرم، عن عفاف: قيس ثقة، يوثقو الثورم، كشعبة، كعن أبي الوليد  

 كاف قيس ثقة، حسن الحديث.
يا منك في قيس؟ قاؿ: إنو كاف كقاؿ عمرك بن علي: قلت ألبي الوليد: ما رأيت أحدا أحسن رأ

 ممن يخاؼ اهلل.
كقاؿ أبو نعيم: سمعت سفياف إذا ذكر قيسا أثنى عليو، ثم قاؿ: كقاؿ عمرك بن علي: سمعت 
معاذ بن معاذ يحسن الثناء على قيس، ثم قاؿ: كقاؿ سريج بن يونس عن ابن عيينة: ما رأيت 

 بالكوفة أجود حديثا منو. انتهى المراد.
رجمتو خبلؼ ذلك، عن غير من ذكرنا، كلكن قد مر فيما قدمناه أنهم يتبعوف كقد ذكر في ت

 يحيى بن سعيد، كىنا قد ذكر أنو لم يأت بحجة في كبلمو فيو.
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فأما شيخو األعمش فمن أئمة الحديث، ككذا سعيد بن جبير، فبل كبلـ فيهما كال نزاع في 
حديث، كبذلك تبين أف السند قوم، كمع ىذا ما جبللتهما كصدقهما كأمانتهما كإمامتهما في ال

اقترف بو من الركاية، عن ابن عباس التي قدمناىا في قضية المفاخرة بين األنصار كالعباس أك 
ابن عباس، كما قدمناه عنو في قولو تعالى: } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىًزٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا { 



لى: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى{ ?. [، كىي عقيب قولو تعا23]الشورل:
فتأكدت الركاية عن ابن عباس، كتأكد أنها أرجح، لكونها مرفوعة إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم، كمع ذلك عضدىا الركاية عن علي عليو السبلـ باب مدينة العلم، ككبير الثقل الذم ال 

يفارؽ القرآف حتى يردا الحوض على النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كعن الحسن السبط 
كأخيو الحسين، كعن زين العابدين علي بن الحسين عليهم السبلـ، كزيد كالهادم عليهم 

السبلـ، كىم قرنا القرآف كأكلى بفهمو، لكونهم سبللة النبوة كصفوة صفوة العرب، كلم نجد 
ذلك، بخبلؼ الركايات عن ابن عباس، فهي مختلفة بل اختلفت أيضا  عنهم ركاية تخالف

ألفاظ الركاية التي احتج بها ابن كثير، فمن ألفاظها ما يمكن الجمع بينو كبين الركايات السابقة 
 .-أعني يمكن تفسيرىا بذكم قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -في الجملة 

 386/ ص 6اب الثاني من أبواب المناقب في صحيحو ) ج فمن ذلك ركاية البخارم في الب
(، من أجزاء شرح البخارم البن حجر المسمى فتح البارم، كلفظو: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى 
عن شعبة، حدثني عبد الملك، عن طاككس، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما )) } ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي 

بير: قربى محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: إف النبي اٍلقيٍربىى {، قاؿ: فقاؿ سعيد بن ج
صلى اهلل عليو كآلو كسلم لم يكن بطن من قريش إال كلو فيو قرابة، فنزلت فيو إال أف تصلوا 

 قرابة بيني كبينكم ((. انتهى.
كيحيى ىو يحيى بن سعيد القطاف، كىو عندىم أرجح من محمد بن جعفر، ألف محمد بن 

 لغفلة، كإف أثنوا على كتابو كمدحوه بالصحة، فمن أينجعفر قد رمي با
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ألنو من ركاية محمد  -أعني: الحديث الذم ذكره ابن كثير  -لنا أنو ركل حديثو ىنا من كتابو 
بن جعفر الملقب غندر، فإذا كانت الركاية كاحدة كأىل ىذا السند أحفظ كأبلغ في اإلتقاف 

 ظ أرجح من لفظ محمد بن جعفر.كأبعد عن الغلط، كاف ىذا اللف
كيحمل لفظ محمد بن جعفر على أنو ركاية بالمعنى على ما توىم الراكم، فكأنو ظن أف ابن 

عباس أراد االعتراض على ابن جبير، فصرح بذلك في ركايتو، كىذه الركاية، عن ابن جبير إنما 
المودة في قرباكم، أم: فيها أنو قاؿ: قربى محمد ليفيد سعيد بن جبير أف ليس المقصود إال 

أف تودكا أرحامكم، بل المقصود قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فصوبو ابن عباس 
كبيّْن في جوابو على ىذه الركاية زيادة الحجة على قريش، لكوف قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

س إلى مودة ذكم قرباه، كآلو كسلم من بطونهم قرابة لهم، فينبغي لهم أف يكونوا أقرب النا



ألنهم ذكك قرباىم، كلم يرد أف قريشا كلهم قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ألف 
يعني: سببا خاصا غير نسب قريش العاـ لهم  -قولو: لم يكن بطن من قريش إال كلو فيهم قرابة 

اؿ: كانت قريش كلها كلو أراد ىذا لق -المؤل في نسب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
أكلى قرباه، كلم يحتج أف يقوؿ: لو في كل بطن قرابة، فظهر أف القرابة قرابة أىل األسباب 

الخاصة من بطوف قريش، فالمعنى: أف لو في كل بطن من تجب مودتو لقرابتو من رسوؿ اهلل 
يو كآلو كسلم صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأف قرابة ىؤالء مشتركة بين رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

 كبين قريش، فهي قرابة بينو كبين قريش.
كىذا الحديث في البخارم في النسخة المجردة عن الشركح بلفظ: )) قرابة بيني كبينكم 

 بنصب قرابة كتنوينها ((، كذلك يؤكد ما قلنا من أنها قرابة مشتركة.
/ ص 12صحيحو ) ج كيؤكد أف ابن عباس ال يعني أف قريشا كلهم قرابة، ما أخرجو مسلم في 

( من جواب ابن عباس على نجدة بن عامر الحركرم: ككتبت تسألني عن ذكم القربى  193
 من ىم، كإنا زعمنا إنا ىم فأبى ذلك علينا قومنا. انتهى.
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ًللًَّو  كأخرجو ابن جرير الطبرم في تفسير قوؿ اهلل تعالى: } كىاٍعلىميوا أىنَّمىا غىًنٍمتيٍم ًمٍن شىٍيءو فىأىفَّ 
 [.41خيميسىوي كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍربىى { ]األنفاؿ:

كأخرج ابن جرير ىناؾ عن جبير بن مطعم قاؿ: )) لما قسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم سهم ذم القربى على بني ىاشم كبني المطلب مشيت أنا كعثماف بن عفاف فقلنا: يا 

م ال ننكر فضلهم لمكانك الذم جعلك اهلل بو منهم، أرأيت رسوؿ اهلل ىؤالء إخوتك بنو ىاش
إخواننا بني المطلب أعطيتهم كتركتنا، كإنما نحن كىم منك بمنزلة كاحدة؟! فقاؿ: إنهم لم 

يفارقونا في جاىلية كال إسبلـ، إنما بنو ىاشم كبنو المطلب شيء كاحد، ثم شبك رسوؿ اهلل 
 باألخرل ((.صلى اهلل عليو كآلو كسلم يديو إحداىما 

 * تنبيو ::
كقع في تفسير ابن كثير غلطة كلعلها من المطبعة أك النساخ، فإنو قاؿ في تفسير اآلية: قاؿ 
البخارم: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن 

مىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ميسرة قاؿ: سمعت طاككسا عن ابن عباس، أنو سئل عن قولو تعالى: } ًإالَّ الٍ 
[. فقاؿ سعيد بن جبير: قربى آؿ محمد، فقاؿ ابن عباس: عجلت أف النبي 23]الشورل:

صلى اهلل عليو كآلو كسلم لم يكن بطن من قريش إال كاف لو فيهم قرابة، فقاؿ: إال أف تصلوا ما 



 بيني كبينكم من القرابة.
كركاه  -يركه من أىل الصحاح إال البخارم أم: لم يركه مسلم أك لم  -انفرد بو البخارم 

 اإلماـ أحمد، عن يحيى القطاف، عن شعبة بو. انتهى.
فقولو: كركاه اإلماـ أحمد غلط، ألف ركاية أحمد عن محمد بن جعفر، كالذم ركاه عن القطاف 

ىو البخارم كما ذكرناه، كقد اعترضو محقق تفسير ابن كثير فقاؿ: الذم أمامنا في المسند، 
 محمد بن جعفر عن شعبة.عن 

قلت: كابن كثير مظنة أف يكوف ذكر أف البخارم ركاه عن يحيى القطاف، فيكوف أصل العبارة: 
 كركاه عن مسدد، عن يحيى القطاف، عن شعبة بو.
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ىذا كبنحو ىذا اللفظ ركاه الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل بطريقين: إحداىما عن سهل 
عبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، عن طاككس، عن ابن عباس قاؿ: )) لم بن بكار، حدثنا ش

يكن بطن من بطوف قريش إال لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيو قرابة، فنزلت اآلية } 
ما بيني [ إال أف تصلوا قرابة 23قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:

 كبينكم ((.
كالطريق الثانية: عن سليماف بن داكد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قاؿ: سمعت 

[. فقاؿ 23طاككسا يقوؿ: سأؿ رجل ابن عباس عن قولو: } ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
من قريش إال كاف ابن جبير: )) القربى آؿ محمد. فقاؿ ابن عباس: عجلت إنو لم يكن فخذ 

بينهم كبين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قرابة، فقاؿ: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ 
 اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى {. أم: إال أف تصلوا قرابتي أك ما بيني كبينكم من القرابة ((. انتهى.

كبين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قرابة (( كقولو في ىذه الركاية: )) إال كاف بينهم 
مخالف للركايات السابقة كلها، كقد كثر تغيير الركاة في ىذا المقاـ، إما بسبب الخطأ في 

الفهم، كإما ألىواء أعداء آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالمتعصبين للنواصب كخدـ 
 عن آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم جملة. السياسة الدكلية، أرادكا أف يصرفوا اآلية

قاؿ ابن كثير بعد ذكر ركاية عبد الملك بن ميسرة، عن طاككس، عن ابن عباس كىكذا: ركل 
عامر الشعبي، كالضحاؾ، كعلي بن أبي طلحة، كالعوفي، كيوسف بن مهراف، كغير كاحد، عن 

 ابن عباس مثلو. انتهى.
/ ص 2عىلَّة، فإنَّو أخرجها الحاكم في المستدرؾ في التفسير ) ج قلت: أما ركاية الشعبي فهي مي 



(، عن الشعبي قاؿ: )) أىكىثَّر الناس علينا في ىذه اآلية : } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ  444
 اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى {. فكتبنا إلى ابن عباس
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اس إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف أكسط بيت في نسألو عن ذلك؟ فكتب ابن عب
 قريش لم يكن بطن من بطونهم إال كقد كلده... (( إلخ.

كالعلة في ىذه الركاية أف الرسوؿ بين ابن عباس كالشعبي لم يذكر، كالخط قد يكوف الشعبي 
ط كاالحتراس من اغتر بخط غير ابن عباس كليس خطو، كىذا المقاـ ينبغي فيو زيادة االحتيا

خداع بني أمية كعمبلئهم، فإف سياستهم كدكلتهم قامت على النصب آلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم، فآية المودة ال بد أف تكوف ىامة عليهم جدا لمعارضة ظاىرىا لسياستهم 

ا، فبل بد كدكلتهم، كأىم ما يهم الدكؿ ىو تثبيت دعائم الدكلة كحمايتها عما يخافوف أف يزعزعه
 أف يعملوا لتفسير اآلية الكريمة بما يصرفها عن آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

كال يبعد أنهم احتالوا للشعبي برسوؿ يسألو عن اآلية، كيعرض لو أف يرسلو إلى ابن عباس، فإذا 
كثير من أرسلو الشعبي أمركا بإعداد جواب مشبو عن ابن عباس، ألف المفسرين سيقتدكف بو، ك 

الشيعة ستعمل بجوابو، فأكصلوه للشعبي، عن ابن عباس كلم ينتبو للتغرير، مع أنو لم يكن من 
خلص الشيعة بحيث يتهم الرسوؿ كيتأكد، بل ىو متوسط بين الشيعة كالنواصب، فػىتػىقىبىل 

الجواب بقبوؿ حسن عنده، كمع ىذا ال يبعد أف ابن عباس قد كاف في حاؿ ذىاب بصره حين 
تب بيمينو، كإنما ينسب إليو الكتاب، بناء على أنو أمر كاتبو أف يكتبو، كالقرينة المقربة ال يك

إلى ىذا قوؿ الشعبي أكثر الناس علينا في ىذه اآلية، فإنو يشير إلى أنو قد كاف في تلك الحاؿ 
، قد كبر، كصارت تتوارد إليو األسئلة، كيكثر الخوض معو في العلم، ألنو قد صار من العلماء

فلذلك ال يبعد أف ابن عباس في تلك الحاؿ قد كاف عمي، كىذا لتأكيد العلة كإال فالكتاب 
 علة مستقلة، كال سيما مع مخالفة الركاية لغيرىا من الركايات، عن ابن عباس.

مع أف الحاكم الحسكاني قد ركاىا عن داكد ]ابن أبي ىند[، عن الشعبي قاؿ: خالفني أىل 
لى ابن عباس في قولو: : } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي الكوفة فيها، فكتبت إ

اٍلقيٍربىى { . قاؿ: أف تصلوني في قرابتي. كىذا يمكن تفسيره بمثل تفسير ركاية عبد الملك، ال 
 سيما التي ركاىا البخارم عن مسدد، أما ما
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كم في تفسير كبلـ ابن عباس، كركايتو على المعنى الذم ظنو خالفها فهو محموؿ على خطأ الرا
الراكم، مع أف عمدة القـو في ىذا الباب ركاية البخارم كقد مر تفسيرىا بما يوافق ركاية ابن 

عباس المرفوعة التي قدمنا، كحمل ابن عباس على موافقة التفسير المرفوع أكلى من حملو على 
 نبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم.مخالفتو، مع كونو الراكم، عن ال

إف تفسير اآلية بعمـو القرابة يخالف ركايتو تفسيرىا بعلي كفاطمة ككلدىا، فكيف  فإف قيل:
 قلتم: حملو على الموافقة أكلى من حملو على المخالفة ؟!

أنو يحتمل أنو جعل التفسير بعلي كفاطمة ككلدىا للتنصيص عليهم ال للحصر،  فالجواب ::
ده القرابة كلهم إال من حآد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، بدليل الحديث: كالمراد عن

)) ال يدخل قلب أحدىم اإليماف حتى يحبكم هلل كلقرابتي ((، فجعلي اآلية عامة في القرابة 
كجعلي الحديث للنص على علي كفاطمة ككلدىا، للتنبيو على أصالتهم في معنى اآلية، كعلى أف 

ج أف يكوف على طريقتهم، فمن كاف من القرابة سليما من المحآدة هلل كرسولو غيرىم يحتا 
كالفجور كجبت مودتو، كمثل ىذا كثير في التفسير، تفسير اآلية ببعض ما تدؿ عليو للنص في 

التفسير عليو، ال إلفادة أنو تماـ المعنى، كمن طالع كتب التفسير عرؼ ىذا، كعلى ىذا ال 
لما ركاه، بخبلؼ ما إذا فسرنا كبلمو بأف اآلية ليست في آؿ محمد  يكوف ابن عباس مخالفا

 أصبل ال عموما كال خصوصا، فإنو يكوف قد خالف ما ركاه فيما مر عنو.
كالحديث ذكره ابن كثير في تفسيره بعد أف جادؿ في تفسير آية المودة بآؿ محمد صلى اهلل 

 تنكر الوصاة بأىل البيت، كاألمر (: كال 189/ ص 7عليو كآلو كسلم، قاؿ في تفسيره ) ج 
باإلحساف إليهم كاحترامهم كإكرامهم، فإنهم من ذرية طاىرة من أشرؼ بيت كجد على كجو 

األرض، فخرا كحسبا كنسبا، كال سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة 
رضي اهلل عنهم أجمعين، الجلية، كما كاف عليو سلفهم كالعباس كبنيو كعلي كأىل بيتو كذريتو 

 كفي الصحيح أف
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ في خطبتو بغدير خم: )) إني تارؾ فيكم الثقلين كتاب 
 اهلل كعترتي، كإنهما لم يفترقا ) كذا ( حتى يردا عليَّ الحوض ((.

خالد، عن يزيد بن أبي زياد،  كقاؿ اإلماـ أحمد: حدثنا يزيد بن ىاركف، أخبرنا إسماعيل بن أبي
عن عبد اهلل بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل إف قريشا إذا 

لقي بعضهم بعضا لقوىم ببشر حسن، كإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها، قاؿ: فغضب النبي 



دخل قلب الرجل صلى اهلل عليو كآلو كسلم غضبا شديدا كقاؿ: )) كالذم نفسي بيده ال ي
 اإليماف حتى يحبكم هلل كلرسولو ((.

ثم قاؿ أحمد: حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اهلل بن الحارث، عن عبد المطلب 
بن ربيعة قاؿ: دخل العباس على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: إنا لنخرج فنرل 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم كدر عرؽ بين قريشا تحدث فإذا رأكنا سكتوا، فغضب رسوؿ اهلل
عينيو، ثم قاؿ: )) كاهلل ال يدخل قلب أمرئ إيماف حتى يحبكم هلل كلقرابتي ((، كىذا الحديث 

 صححو ابن تيمية كذكر أنها قامت بو الحجة، كما حكاه صاحب القوؿ القيم. انتهى.
(( بالتثنية كىو  ( بلفظ: )) كدر عرؽ بين عينيو208/ص1كالحديث في مسند أحمد )ج

 الصواب، ككقع في تفسير ابن كثير: بين عينو، باإلفراد كىو غلط ظاىر.
كقد زاد ابن كثير في المعنى ركايات منها بعض أحاديث الثقلين من مسند أحمد، كجامع 

(: ثم قاؿ الترمذم: حدثنا أبو داكد سليماف بن األشعث، حدثنا 191الترمذم، ثم قاؿ في )ص
حدثنا ىشاـ بن يوسف، عن عبد اهلل بن سليماف النوفلي، عن محمد بن علي يحيى بن معين، 

بن عبد اهلل بن عباس، عن أبيو، عن جده عبد اهلل بن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم: )) أحبوا اهلل لما يغذككم من نعمو، كأحبوني بحب اهلل، كأحبوا أىل بيتي بحبي ((.

 حسن غريب، إنما نعرفو من ىذا الوجو. -رمذم أم الت -ثم قاؿ 
ثم أشار ابن كثير إلى أحاديث الكساء، ثم قاؿ: كقاؿ الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، 

 حدثنا مفضل بن عبد اهلل، عن أبي إسحاؽ، عن حنش قاؿ:
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ني، كمن أنكرني سمعت أبا ذر كىو آخذ بحلقة الباب يقوؿ: يا أيها الناس من عرفني فقد عرف
فأنا أبو ذر، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) إنما مثل أىل بيتي فيكم 

 مثل سفينة نوح، من دخلها نجا، كمن تخلف عنها ىلك ((.
 ثم قاؿ: ابن كثير ىذا بهذا اإلسناد ضعيف.

د بركايتها إال كقد قلت: قد ضعفوا كثيرا من ركاة الفضائل، حتى ال ترل أحدا ركل فضيلة تفر 
 ضعفو بعضهم، ألنهم ينكركىا كيتهموف الراكم، فبل حكم لتضعيفهم، ألنو دعول ببل حجة.

كأخرج الحاكم في المستدرؾ حديث )) ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى يحبكم هلل كلرسولو 
( كقاؿ: ىذا حديث ركاه إسماعيل بن أبي خالد، 333/ص3((، أخرجو في ترجمة العباس )ج

 يزيد بن أبي زياد، كيزيد كإف لم يخرجاه فإنو أحد أركاف الحديث في الكوفيين. انتهى. عن



 ركاه من طريقين: عن يزيد بن أبي زياد.
(: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة، حدثنا 175/ص4كقاؿ في )ج

ن فضيل، عن األعمش، أحمد بن حاـز الغفارم، ثنا محمد بن طريف البجلي، حدثنا محمد ب
عن أبي سبرة النخعي، عن محمد بن كعب القرظي، عن العباس بن عبد المطلب رضي اهلل عنو 
قاؿ: كنا نلقى النفر من قريش كىم يتحدثوف فيقطعوف حديثهم، فذكرنا ذلك لرسوؿ اهلل صلى 

قطعوا حديثهم، اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: )) ما باؿ أقواـ يتحدثوف فإذا رأكا الرجل من أىلي 
 كاهلل ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى يحبهم هلل تعالى كلقرابتي ((.

ىذا حديث يعرؼ من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد اهلل بن الحارث، عن العباس، فإذ 
 حصل ىذا الشاىد من حديث ابن فضيل عن األعمش، حكمنا لو بالصحة.

 (.172في الصواعق المحرقة )صقلت: كأقره الذىبي، كصححو ابن حجر الهيتمي 
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قاؿ الحاكم: كأما حديث يزيد بن أبي زياد، فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد 
بن إسحاؽ الصنعاني، ثنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن 

 عنو قاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل إذا عبد اهلل بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب رضي اهلل
لقي قريش بعضها بعضا لقوا بالبشاشة، كإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها، قاؿ: فغضب غضبا 

شديدا ثم قاؿ: )) كالذم نفس محمد بيده ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى يحبكم هلل 
 كلرسولو ((. انتهى.

رضي اهلل عنو: حدثنا محمد بن ( في فضل العباس 63/ص1كقاؿ ابن ماجة في السنن )ج
طريف، حدثنا محمد بن فضيل، ثنا األعمش، عن أبي سبرة النخعي، عن محمد بن كعب 

القرظي، عن العباس بن عبد المطلب قاؿ: كنا نلقى النفر من قريش كىم يتحدثوف فيقطعوف 
يتحدثوف  حديثهم، فذكرنا ذلك لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: )) ما باؿ أقواـ

حتى إذا رأكا الرجل من أىل بيتي قطعوا حديثهم، كاهلل ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى يحبهم 
 هلل كلقرابتهم مني ((. انتهى.
( من أجزاء عارضة األحوذم شرح الترمذم: حدثنا 187/ ص12كقاؿ الترمذم في جامعو )ج

بن الحارث، حدثني عبد المطلب قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اهلل 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أف العباس دخل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم مغضبا كأنا عنده فقاؿ: ما أغضبك ؟ قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما لنا كلقريش إذا تبلقوا بينهم 



 صلى اهلل عليو كآلو كسلم تبلقوا بوجوه مبشرة، كإذا لقونا لقونا بغير ذلك!! فغضب رسوؿ اهلل
حتى أحمر كجهو، ثم قاؿ: )) كالذم نفسي بيده ال يدخل قلب رجل إيماف حتى يحبكم هلل 

 كلرسولو ((. انتهى المراد.
 قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسن صحيح. انتهى.

(، في ترجمة محمد بن يزيد أبي ىشاـ الرفاعي: 376،كص375/ص3كفي تاريخ الخطيب )ج
ر عبد الواحد بن محمد بن عبد اهلل بن مهدم في سنة عشر كأربعمائة، حدثنا حدثنا أبو عم

القاضي أبو عبد اهلل الحسين بن إسماعيل المحاملي إمبلء في سنة تسع كعشرين كثلثمائة، 
 حدثنا أبو ىشاـ الرفاعي سنة أربع كأربعين كمائيتين،
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النخعي، عن محمد بن كعب القرظي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا األعمش، عن أبي سبرة 
عن العباس بن عبد المطلب قاؿ: كنا نلقى النفر من قريش كىم يتحدثوف فيقطعوف حديثهم، 

فذكرنا ذلك للنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: )) كاهلل ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى 
 يحبكم هلل كلقرابتي ((. انتهى.
(: أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطاف، 131،كص130/ص1كقاؿ البيهقي في الدالئل )ج

]قاؿ: حدثنا[ أنبأنا عبد اهلل بن جعفر، قاؿ: حدثنا يعقوب بن سفياف، قاؿ: حدثنا عبيد اهلل بن 
موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اهلل بن الحارث بن نوفل، 

عليو كآلو كسلم: إف قريشا إذا التقوا لقي بعضهم عن العباس قاؿ: قلت لرسوؿ اهلل صلى اهلل 
بعضا بالبشاشة، كإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها!! فغضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
عند ذلك غضبا شديدان ثم قاؿ: )) كالذم نفس محمد بيده ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى 

 يحبكم هلل كلرسولو... (( الحديث.
(، في ترجمة محمد بن سهل أبي جعفر 317،كص316/ص5يب في تاريخو )جكأخرج الخط

الجماؿ: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ لفظا، حدثنا أبو جعفر محمد بن سهل بن محمد بن 
أحمد بن سعيد الجماؿ، حدثنا أبو الحسن محمد بن معاذ بن عيسى بن ضرار بن أسلم بن 

مناؼ، حدثنا أبي، حدثنا إبراىيم بن ىراسة، عن  عبد اهلل بن جبير بن أسد بن ىاشم بن عبد
سفياف الثورم، عن أبيو، عن أبي الضحى، عن مسركؽ، عن عائشة قالت: )) أتى العباس بن 
عبد المطلب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: يا رسوؿ اهلل إنا لنعرؼ الضغائن في 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أما كاهلل إنهم ال  أيناس من قومنا من كقائع أكقعناىا، فقاؿ رسوؿ اهلل



يبلغوف خيرا حتى يحبوكم لقرابتي، ثم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ترجو سلهب 
 شفاعتي كال يرجوىا بنو عبد المطلب ((.

ال أعلم ذكر فيو عائشة كمسركقا عن الثورم غير ابن ىراسة، كالمحفوظ، عن أبي الضحى، عن 
 ابن عباس.
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كذلك أخبرنا محمد بن أحمد بن رزؽ، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد اهلل القطاف، 
حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفياف الثورم، عن أبيو، عن أبي 

الضحى، عن ابن عباس قاؿ: جاء العباس إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: إنك قد 
كت فينا ضغائن منذ صنعت الذم صنعت، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ال يبغلوا تر 

شفاعتي  -حي من مراد  -)كذا( الخير أك قاؿ اإليماف حتى يحبوكم هلل كلقرابتي أترجوا سلهم 
 كال يرجو بنو عبد المطلب شفاعتي ((. انتهى المراد.

كال يقول ما ركم من حملها على آؿ محمد كقاؿ العبلمة الشوكاني:  (:213قاؿ مقبل)ص
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم، على معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرؽ الكثيرة.

إف أصح تلك الطرؽ ىي عندكم ركاية البخارم، كأصح ركايتي البخارم  كالجواب كباهلل التوفيق:
بينها كبين ركاية حملها على آؿ عندكم ركاية يحيى بن سعيد القطاف، كقد بػىيَّنا أنو ال تعارض 

 محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ألف ركاية القطاف لم تنف داللة اآلية على آؿ محمد.
ككذلك ركاية محمد بن جعفر عند البخارم، كما أكضحناه فيما مر، غاية ما في األمر أف ركاية 

و كسلم، فيدخل فيها كافة البخارم تدؿ على عمـو القرابة قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآل
 بني ىاشم إال من حآد اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأبي لهب.

كبذلك تػىبػىيَّن بطبلف الركايات المعارضة للركايات التي ىي أصح من غيرىا عندكم، كالمعارضة 
للركايات التي ىي أصح من غيرىا عندنا، ألف ىذه الركايات قد صح الجمع بينها فبطل ما 
عارضها، كلم يبق إال الترجيح بين خصوص اآلية بعلي كفاطمة ككلدىا للركاية المرفوعة، أك 

التعميم للقرابة للركاية التي ىي عندكم أقول، كلظاىر اآلية في إطبلؽ القربى، كىذا يدؿ على 
اتفاؽ الركايتين على تناكؿ آية المودة آلؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم إما خصوصا، كما 

 دخولهم فيها دخوال أكليا، لكونهم أقرب القرابة.ل
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 فأما الركايات التي ىي مخالفة لهذا فهي ضعيفة، ألنها ضرباف:
 ضرب سنده ال يصلح لمعارضة ظاىر اآلية كالركايات القوية.

كضرب فيو حديث عبد الملك بن ميسرة بلفظ مخالف للفظو الموجود عند البخارم من ركاية 
عيد، كمن ركاية محمد بن جعفر، كالمخالف لهما مرجوح عندكم التفاؽ ركايتي يحيى بن س

البخارم على خبلفو في لفظ الحديث، كعندنا لمخالفة ظاىر اآلية، كاألحاديث التي قدمنا في 
أف اآلية في آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كيأتي قريبا إف شاء اهلل تحقيق ظهور اآلية في 

  صلى اهلل عليو كآلو كسلم.قرابة رسوؿ اهلل
أما معنى اآلية فهو كما قاؿ ابن كثير رحمو اهلل قاؿ: )) كقولو عز كجل:  (:213قاؿ مقبل )ص

} قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى {، أم: قل يا محمد لهؤالء المشركين من  
ببلغ كالنصح لكم ما ال تعطونيو، كإنما أطلب منكم أف كفار قريش: ال أسألكم على ىذا ال

تكفوا شركم عني كتذركني أبلغ رساالت ربي، إف لم تنصركني فبل تؤذكني بما بيني كبينكم من 
 القرابة ((. ا ىػ كبلمو )رح(.

أف ىذا التفسير مخالف للظاىر، من حيث جعلها خاصة بمشركي  كالجواب كباهلل التوفيق:
كحدىم، كمن حيث جعل حاصلها طلب أف يكفوا عنو صلى اهلل عليو كآلو قريش خطابا لهم 

 كسلم شرىم، فجعل ىذا محط الفائدة الذم سيق الكبلـ من أجلو.
كالدعول األكلى باطلة، ألف سياؽ اآلية في الذين آمنوا كعملوا الصالحات من كافة عباد اهلل، 

يػيبىشّْري اللَّوي ًعبىادىهي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا  ألف أكؿ اآلية الكريمة قولو تعالى: } ذىًلكى الًَّذم
[. كىذا خاص بالذين آمنوا كعملوا الصالحات ال يدخل فيو 23الصَّاًلحىاًت { ]الشورل:

المشركوف، كعاـ لعباد اهلل الذين آمنوا كعملوا الصالحات من غير فرؽ بين قرشي كغيره، أك 
عمل صالحا فهو داخل فيها، كمنهم: ببلؿ، عربي أك ركمبي أك حبشي، فكل من آمن ك 

 كصهيب، كأبو ذر الغفارم،
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كغيرىم من العرب أك غيرىم، فهم داخلوف في قوؿ اهلل تعالى: } ذىًلكى الًَّذم يػيبىشّْري اللَّوي ًعبىادىهي 
ٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًلحىاًت {. كالضمير في )عليو( من قولو تعالى: } قي 

أىٍجرنا {، ظاىره العود إلى التبشير، المفهـو من قولو تعالى: } يػيبىشّْري { ،كما عاد الضمير في 
[ إلى العدؿ، المفهـو من قولو: } اٍعًدليوا 8قولو تعالى: } اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػٍَّقوىل { ]المائدة:

 { ألنو أقرب ملفوظ.



 إليو، كال يصرؼ إلى مرجع بعيد غير مذكور في اآلية، ألنو تأكيل ببل دليل. فالظاىر عوده
فالمعنى: ال أسألكم على التبشير بذلك الذم يبشر اهلل عباده الذين آمنوا إال المودة في 
القربى، كىذا يدؿ على أف الخطاب لعباد اهلل الذين آمنوا كعملوا الصالحات على طريقة 

 أف الخطاب لهم من كجهين: االلتفات، كالداللة على
األكؿ: أف الكبلـ من أكؿ اآلية موجو إليهم، ليرغبوا في اإليماف كالعمل الصالح، فكانوا في 

المعنى مخاطبين من أكؿ اآلية، كأنو قاؿ: أبشركا بذلك يا أيها الذين آمنوا كعملوا الصالحات، 
} قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ فكاف الظاىر من كوف أكؿ الكبلـ فيهم أنهم المخاطبوف بقولو: 

 اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى {.
الوجو الثاني: أنَّا قررنا أف الضمير في )عليو( عائد إلى التبشير، ألنو أقرب ملفوظ يصلح عود 

الضمير إليو، كذلك يدؿ على أف الخطاب للمبشَّرين، ألنو ال يصلح أف يقاؿ للكفار الذين أبوا 
إليماف، كفرض أنهم يبقوف على الكفر ال يؤمنوف، ال أسألكم على تبشير غيركم أجرا إال أف ا

تكفوا عني شركم، كإنما يصلح أف يقاؿ: ال أسألكم على التبشير أجرا لمن يقبل البشرل فيؤمن 
كيعمل صالحا، فالكبلـ مبني على فرض اإليماف كالعمل الصالح، ال على فرض اإلباء كاإلصرار 

الكفر، فظهر صحة داللة السياؽ أف الخطاب للذين آمنوا كعملوا الصالحات، كبطل على 
 جعلها في مشركي قريش على تقديرا إبائهم عن اإلسبلـ كإصرارىم على الكفر.
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نعم ىذا الوجو الثاني ال يمنع شموؿ الخطاب لمن قد دخل في اإليماف كالعمل الصالح كمن 
معنى أنو متى آمن كعمل صالحا دخل في البشارة، كأنو ال يسأؿ سيؤمن كيعمل صالحا، على 

، كعلى ىذا تكوف اآلية دعوة إلى اإليماف  عليها أجرا فيصرفو عن اإليماف خوفو من المغـر
كالعمل الصالح، كالكبلـ في نفي األجر على فرض قبولهم للدعوة كدخولهم في اإليماف 

كفر، فبطل جعلو لها خاصة بمشركي قريش، كالعمل الصالح، ال على فرض اإلصرار على ال
كثبت أنها عامة لعباد اهلل الذين آمنوا كعملوا الصالحات من أم أصل كانوا، فهم مخاطبوف 

[. أم: ال أسألكم على ىذا اإلببلغ، الذم ىو 23بقولو: } الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا { ]الشورل:
 إال المودة في قربام.تبشير الذين آمنوا كعملوا الصالحات أجرا 

كأما دعول ابن كثير الثانية، حيث جعل حاصل اآلية كمحط الفائدة طلب المشركين أف يكفوا 
عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم شرىم، كيذركه يبلغ رساالت ربو، فوجو بطبلنو أف ىذا الكبلـ 

ررنا أنها في مبني على أف اآلية في المشركين خاصة، كعلى فرض إبائهم عن اإليماف، كقد ق



الذين آمنوا كعملوا الصالحات، كأف نفي األجر مبني على دخولهم في اإليماف كقبولهم 
البشرل، كعلى ذلك يكوف االستثناء منو تابعا لو في بنائو على ىذا األساس، فكأنو قاؿ لمن قد 

آمن كعمل صالحا: ابشر بركضات الجنات، كال أسألك على ىذا التبشير أجرا من الماؿ 
، إنما أسألك عليو المودة في القربى.في  منعك من قبولو خوؼ المغـر

فالنفي كاالستثناء مبني على فرض قبوؿ الببلغ، أعني اإليماف كالعمل الصالح الذم علقت 
عليو البشرل، ألف من ال يؤمن بو كال يصدؽ بو ال يتصور أف يطلب منو األجر عليو، يعطيو في 

لىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا بػىيػّْنىاتو حاؿ جحده لو كتىحرُّقو على قارئ و غيظا، إف اهلل تعالى يقوؿ: } كىًإذىا تػيتػٍ
ليوفى عىلىٍيًهٍم آيىاتًنىا {  تػىٍعًرؼي ًفي كيجيوًه الًَّذينى كىفىريكا اٍلميٍنكىرى يىكىاديكفى يىٍسطيوفى بًالًَّذينى يػىتػٍ

جحدىم بالقرآف، [. فكيف يتصور أف يطلب منهم أجر يعطونو في حاؿ كفرىم ك 72]الحج:
 ! كحينئذ ال يصلح نفي طلب األجر كبغضهم لمن يقرؤه عليهم ككراىيتهم لو ؟
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منهم مع تكذيبهم بالقرآف نفيا مطلقا، غير معلق في المعنى على اإليماف بو كقبولو، كلذلك قاؿ 
ـٍ تىٍسأىليهيٍم أىٍجرنا فػىهيٍم ًمٍن مىٍغرىـو ميثٍػقىليوفى { ]الط [. أم: ليس لهم عذر في ترؾ 40ور:تعالى: } أى

اإليماف، كال علة يعتذركف بها يلتفت إليها، ألنك ال تسألهم أجرا من الماؿ تكلفهم بو غرامة 
باىظة، فيعتذركا عن اإليماف بو بعجزىم عن دفع األجر، لثقل غرامة األجر، فتحصَّل أف 

كالذم يؤمن بو إذا سئل عليو  المعنى: ال أسأؿ عليو من يؤمن بو أجرا إال المودة في القربى،
المودة في القربى، ال يكوف معناه: ال أريد منك إال أف تكف عني شرؾ، كتدعني أبلغ رساالت 

 ربي، بل يكوف سؤاؿ المودة في القربى على ظاىره.
كىذا ألف االستثناء تابع للمستثنى منو، فحيث كاف الكبلـ من أكلو فيمن يؤمن، كاف االستثناء 

كىذا كاضح لمن أنصف، كسواء كاف االستثناء متصبل حقيقة أك مجازا، بأف جعلت فيمن يؤمن، 
المودة من جنس المسمى باألجر حقيقة أك مجازا، أـ جعل االستثناء منقطعا، فهو تابع للسياؽ 

ال يخرج عنو، ألنو يصير كأنو قاؿ: ال أسألكم عليو أجرا، كلكن أسألكم عليو المودة في 
( ال تفارؽ أساؿ، ألنها متعلقة بو، ألنو فعل كىي عقيبو، كلو جاز أف تفارؽ القربى، فكلمة )عليو

الفعل كىي معمولو، لجاز أف يفارقو المفعوؿ، الذم ىو ضمير المخاطبين، بحيث يصح أف 
يقاؿ: كلكن أساؿ المودة في القربى، أم: كلو من غيركم، كىذا باطل ألف االستثناء في مثل 

يوده، كما ال يخفى على منصف !! كحينئذ فكأنو قاؿ: كلكن ىذا يثبت الحكم المنفي بق
أسألكم عليو المودة في القربى، كىذا الكبلـ يفيد أف المودة في القربى في معنى الشكر أك 



المكافأة، كإف لم تكن أجرا بمنزلة أجر العامل الذم يعمل باألجرة، بل على معنى شكر النعمة، 
ـ عليو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ككاإلحساف إلى كرعاية الجميل كالصبلة عليو كالسبل

 الوالدين.
كعلى ىذا فقد ظهر أف دعول ابن كثير دعول ال يدؿ عليها تركيب الكبلـ، مع أنو لو كاف 
المقصود بها أف يكفوا عنو شرىم كيذركه يبلغ رساالت ربو، لكاف التصريح بهذا أىم كأكفق 

 يىا أىيػُّهىا لآليات التي في ىذا المعنى، مثل: } قيلٍ 
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[، كمثل: } قيٍل الى تيٍسأىليوفى عىمَّا أىٍجرىٍمنىا كىالى نيٍسأىؿي عىمَّا تػىٍعمىليوفى ? 1اٍلكىاًفريكفى { ]الكافركف:
بيوؾى فػىقيٍل ًلي عىمىًلي كىلىكيٍم عىمىليكيٍم أىنٍػتيٍم بىرًيئيوفى ًممَّا أىٍعمىلي كىأىنى 25]سبأ: ا بىًرمءه [، كمثل: } كىًإٍف كىذَّ

 [.41ًممَّا تػىٍعمىليوفى { ]يونس:
فكاف يحتج عليهم بالرحامة ليتركوه كشأنو، دكف أف يحتج بالرحامة لطلب المودة، كال يذكر 
المقصود الذم ىو أف يتركوه، ألنو يمكن أف يتركوه كشأنو كإف لم يودكه، كالمودة أمر بعيد 

ي الشرؾ، كيزعموف أنو قد سفَّو منهم، ألنهم يغضبوف لشركائهم كيبغضوف من يخطئهم ف
أحبلمهم كسب آلهتهم، لقولو: إنها ال تنفع كال تضر، فطلبي المودة منهم في ىذه الحاؿ غير 
مناسب، مع كونو غير المراد األصلي الذم ىو أف يتركوه كشأنو، أما تركو كاجتناب أذيتو رعاية 

مبل كفرارا من عار قطيعة الرحم، للرحم، فطلبو أقرب من طلب المودة، ألنو يمكن أف يتركوه تج
كإف كانوا يضمركف بغضو، كالمقصود: أف يتركوه كشأنو من دكف شرط أف يكوف تركيهم لو متفرعا 
على مودتو، فلو كاف المقصود ذلك، لكانت العبارة الموافقة لذلك أف يقوؿ: ال أسألكم إال أف 

طعوا رحمي بأذاكم، أك نحو ذلك، تكفوا عني شركم رعاية للرحم، أك: ال أسألكم إال أف ال تق
بدكف ذكر المودة. فبطلت دعول ابن كثير، فهي دعول ببل دليل، كال يوافقو عليها إال من ىو 

 مجادؿ يريد الدفع عن مذىبو، كالتعصب ألسبلفو، كإال مقلد ال يحرر فكره من ربقة التقليد.
قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ كمما يدؿ على أنها ليست في المشركين، إٍتباعي قولو تعالى: } 

[. بقولو: } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىزًٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا ًإفَّ اللَّوى 23اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:
[. كىذا ليس في المشركين، كقد ظهر منو أف المودة في القربى 23غىفيوره شىكيوره { ]الشورل:

حسنة تضاعف لصاحبها، كالمشركوف ال تضاعف لهم الحسنات، بل ال تقبل منهم، لقوؿ تكوف 
ًجٍدهي اهلل تعالى: } كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍعمىاليهيٍم كىسىرىابو ًبًقيعىةو يىٍحسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حىتَّى ًإذىا جىاءىهي لىٍم يى 

 شىٍيئنا {
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[. 27. كقولو تعالى: } ًإنَّمىا يػىتػىقىبَّلي اللَّوي ًمنى اٍلميتًَّقينى { ]المائدة:[ اآليتين39... اآليتين ]النور:
[. كقولو 23كقولو تعالى: } كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىىبىاءن مىٍنثيورنا { ]الفرقاف:

ًإنَّا لىوي كىاتًبيوفى { تعالى: } فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الصَّاًلحىاًت كىىيوى ميٍؤًمنه فى  بلى كيٍفرىافى ًلسىٍعًيًو كى
[. فظهر أف قولو تعالى: } كىمىٍن يػىٍقتىًرٍؼ حىسىنىةن نىزًٍد لىوي ًفيهىا حيٍسننا ًإفَّ اللَّوى غىفيوره 94]األنبياء:

ٍجرنا ًإالَّ [. ليس في الكفار، كظهر من إٍتباًعو: } قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أى 23شىكيوره { ]الشورل:
[. إف المودة في القربى حسنة تضاعف، كذلك يدؿ على 23اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:

أنها ليست في الكفار من أكلها إلى آخرىا، كذلك ألف أسلوب القرآف يأتي على طريقة معركفة 
ًل أيكليو اٍلفىٍضًل ًمٍنكيٍم في مثل ىذا، بجعل خاتمة اآلية تتناكؿ ما قبل الخاتمة، نحو: } كىالى يىٍأتى 

أىالى  كىالسَّعىًة أىٍف يػيٍؤتيوا أيكًلي اٍلقيٍربىى كىاٍلمىسىاًكينى كىاٍلميهىاًجرًينى ًفي سىًبيًل اللًَّو كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا
 [.22تيًحبُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اللَّوي لىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه { ]النور:

يصح قطع قولو: } أىالى تيًحبُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اللَّوي لىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه { عما قبلو، أال ترل أنو ال 
كجعلو كبلما مستقبل ال عبلقة لو بما قبلو، بل إنو يفهم من سياؽ الكبلـ أف ما قبلو من أسباب 

أىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ المغفرة، فهكذا آية المودة يفهم من ربط خاتمتها، بقولو: } قيٍل الى أىسٍ 
[. أنو يكوف حسنة، كإنما تضاعف لصاحبها، فلذلك قلنا: 23اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { ]الشورل:

 ليست في المشركين كما زعم ابن كثير.
كأما قولو: إف لم تنصركني فبل تؤذكني بما بيني كبينكم من القرابة. فقد بناه على أنها خاصة 

من قريش، كأف معناىا إثبات القرابة بينو كبين كافة قريش، كقد قدمنا أف ابن عباس  بالمشركين
إنما أراد إثبات القرابة ألىل األسباب الخاصة من بطوف قريش، كأنو ال يجعل قريشا كلهم 

 قرابة، كاحتججنا لو بما أخرجو مسلم، عن
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نسلم أف ابن عباس عنى أنها خاصة  ابن عباس في جوابو على نجدة الحركرم كما مر، كلسنا
بمن ذكرىم من قريش، ألنو لم يذكر أنها خطاب لهم كحدىم دكف غيرىم، كجعليها دالة عليهم 

ال يدؿ على أف الخطاب بها لهم كحدىم، ألنو يمكن أف تدؿ عليهم كتدؿ على غيرىم، مع أنو 
ين آمنوا كعلموا الصالحات من لم يذكر المشركين، كقد قررنا أف الخطاب بها عاـ لعباد اهلل الذ

أم البشر كانوأف كأنو غير خاص بقريش، كذلك يدؿ على أف القربى قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل 



عليو كآلو كسلم على اإلطبلؽ، كما ىو ظاىر اآلية في قولو: } ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ًفي اٍلقيٍربىى { 
م، فهذا القيد ال دليل عليو، بل قد [ ، حيث لم يقيدىا بأف يقوؿ: في القربى منك23]الشورل:

ثبت بطبلنو بداللة سياؽ اآلية على عمـو الخطاب، ألف عباد اهلل الذين آمنوا كعملوا 
الصالحات ليس بينهم كبين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كلهم قرابة، كيف كمنهم من 

قرابة كىو من ليس من العرب ؟! فضبل عمن ليس من قريش !! فضبل عمن ليس لو سبب 
 قريش !!

فالمودة في قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ليس معناىا المودة في قرباه من 
المكلفين بالمودة، بل معناىا المودة في القربى من أقاربو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، أم: أف 

ربى رسوؿ اهلل صلى تجعلوا قرباه ألقاربو سببا للمودة، أم: لمودة من حصلت لو القربى، أم: ق
اهلل عليو كآلو كسلم، فتبين أف الواجب على المؤمنين المودة في قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 كآلو كسلم الثابتة بينو كبين أقاربو، كمعنى المودة فيها أف يحبوا فيها أم: من أجلها.
نىةى كمن ىذا الباب قوؿ اهلل تعالى: } كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىقيوؿي آمىنَّ  ا بًاللًَّو فىًإذىا أيكًذمى ًفي اللًَّو جىعىلى ًفتػٍ

اًب اللًَّو { ]العنكبوت: [. أم: أكذم من أجل اهلل، أم: لقولو: آمنا باهلل. كقولو 10النَّاًس كىعىذى
نٍػيىا حىسى  ئػىنػَّهيٍم ًفي الدُّ نىةن ...{ اآلية تعالى: } كىالًَّذينى ىىاجىريكا ًفي اللًَّو ًمٍن بػىٍعًد مىا ظيًلميوا لىنيبػىوّْ

[. كنظير ىذا الحديث: )) إف أكثق عرل اإلسبلـ أف تحب في اهلل كأف تبغض في 41]النحل:
 اهلل ((، أم: من أجلو، أم: تحب أكلياءه من أجلو، كتبغض أعداءه من أجلو.
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 كفي قصيدة دعبل بن علي الخزاعي:
 

 بناتيأحب قصي الرحم من أجل حبكم ... كأىجر فيكم أسرتي ك 
 

 كفي ركاية:
 

 أحب قصي الدار من أجل حبهم ... كأىجر فيهم أسرتي كثقاتي
 

فتبيَّن بهذا أف ظاىر آية المودة كجوب المودة على كل مؤمن ألقارب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم في قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم منهم، كذلك يدؿ على لزـك مودة 



اهلل عليو كآلو كسلم أعظم، ألف قرباه ال تكوف سببا لمودة أقاربو، إال إذا كانت رسوؿ اهلل صلى 
مودتو قوية، بحيث تسرم إلى أقاربو، فجعلي قرباه سببا لمودة أقاربو أبلغي في الداللة على شدة 

حبو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كىذا ىو المناسب لحديث: )) ال يؤمن أحدكم حتى أكوف 
فسو ككلده كالناس أجمعين ((. كما أنو في أقارب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو أحب إليو من ن

 كسلم مناسب للحديث الماضي: )) ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى يحبكم هلل كلقرابتي ((.
أما عدـ ذكر األقارب في اآلية، فؤلف المعنى الذم سيق لو الكبلـ ىو جعل قربى رسوؿ اهلل 

كسلم سببا للحب، رعاية إلحسانو بإرشاد األمة إلى الجنة، كلذلك ال يكفي صلى اهلل عليو كآلو 
حبهم لسبب آخر دكف قربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، بل ال بد من أف يحبهم 

لقربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم التي كجبت مودتهم من أجلها، كنظير ىذا الحديث: 
غض في اهلل ((، فحذؼ ذكر المحبوب كالمبغض، ألف الكبلـ غير )) أف تحب في اهلل كأف تب

مسوؽ لذكره، إنما سيق للحث على الحب في اهلل كالبغض في اهلل، فهو مسوؽ لذكر السبب 
 ال لذكر المحبوب كالمبغىض.

الَّ مىٍن شىاءى أىٍف كتفسيرنا آلية المودة ىو الموافق لقوؿ اهلل تعالى: } قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو إً 
 [.57يػىتًَّخذى ًإلىى رىبًّْو سىًبيبلن { ]الفرقاف:

(1/527) 

 

قاؿ في الكشاؼ: كالمراد إال من فعل من شاء أف يتخذ إلى ربو سبيبل، كمىن جعل آية المودة 
خطابا للمشركين، كجعل االستثناء لمودتهم إياه في حاؿ شركهم ليتركوا أذاه، فقد جعل 

مىن ال يشاء أف يتخذ إلى ربو سبيبل، كنحن جعلنا المستثنى فعلى مىن آمن كعمل  المستثنى فعلى 
صالحا، فكاف تفسيرنا أصح، ألف القرآف يفسر بعضو بعضا، كقد اعتمدناه في تفسير اآلية 

بالنظر إلى أكؿ اآلية كآخرىا، كبالنظر إلى اآليات الدالة على حبوط عمل الكفار، كبالنظر إلى 
قاف، فكل كاحدة من اآليتين تفسر األخرل، كدؿ مجموعهما على أف المودة في آية سورة الفر 

 القربى فعلي مىن شاء أف يتخذ إلى ربو سبيبل.
كتحرينا أف ال نجعل في تفسيرىا إضمار كلمة ال دليل عليها، أك إىماؿ كلمة من كلماتها، أك 

قبوؿ، كما خالفو فهو مؤكؿ صرفها عن ظاىرىا ببل دليل، فما كافق ظاىرىا من الركايات فهو م
أك مردكد، ألف القرآف ال يصرؼ عن ظاىره، من أجل ركاية ال يتعذر أنها مكذكبة على رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقد أمرنا بالتمسك بالقرآف لننجوا من الضبلؿ، كمن الضبلؿ 

لم، فلهذا كاف عطف االغتراري بالركايات المكذكبة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس



الركايات على القرآف أكلى من العكس، كقد مر بسط الكبلـ في ىذا المعنى في الجواب عن 
 رياض مقبل.

أما كوف المودة في القربى فعلي مىن اتخذ إلى ربو سبيبل، فؤلنها كما قدمنا تتوقف على مودة 
فة ال تكوف إال ممن ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مودة شديدة، كمودتو بهذه الص

محب لدينو الذم جاء بو كجاىد من أجلو، كمن كاف محبا لدينو فهو محب هلل، كىو يوافق 
الحديث في علي عليو السبلـ: )) من أحبو فقد أحبني كمن أحبني فقد أحب اهلل ((، كفي 

حديث الحسنين عليهما السبلـ: )) من أحبهما فقد أحبني كمن أحبني فقد أحب اهلل ((. كال
السابق: )) ال يدخل قلب رجل اإليماف حتى يحبكم هلل كلقرابتي ((. فظهر بهذا كوف المودة 

في القربى فعلى مىن اتخذ إلى ربو سبيبل، كقد كافق ىذا التفسير حديث: )) أحبوا اهلل لما 
 يغذككم من نعمو، كأحبوني
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 و الترمذم، كقاؿ: حسن غريب.لحب اهلل، كأحبوا أىل بيتي لحبي ((. كقد مر أنو أخرج
(، أخبرنا أبو النضر محمد  150، كص 149/ ص 3نعم كأخرجو الحاكم في المستدرؾ ) ج 

بن محمد بن يوسف الفقيو، كأبو الحسن أحمد بن محمد العنبرم، قاال: ثنا عثماف بن سعيد 
ن سهل الدارمي، ثنا علي بن بحر بن برم، ثنا ىشاـ بن يوسف الصنعاني، كحدثنا أحمد ب

الفقيو، كمحمد بن علي الكاتب البخارياف ببخارل، قاال: حدثنا صالح بن حبيب الحافظ، ثنا 
يحيى بن معين، ثنا ىشاـ بن يوسف، حدثني عبد اهلل بن سليماف النوفلي، عن محمد بن علي 
بن عبد اهلل بن عباس، عن أبيو، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ليو كآلو كسلم: )) أحبوا اهلل لما يغذككم بو من نعمو، كأحبوني لحب اهلل، كأحبوا أىل بيتي ع
 لحبي ((. ىذا حديث صحيح اإلسناد. انتهى.

كذكر الذىبي في تلخيصو الحديث، كتصحيحو كأقره، ككذلك صححو السيوطي في الجامع 
 الصغير، كصححو العزيزم في شرح الجامع الصغير.

(، في ترجمة أحمد بن رزقويو:  160، كص 159/ ص 4في تاريخو ) ج  كأخرجو الخطيب
أخبرنا الحسن بن الحسين العباس ) كذا ( النعالي، أخبرنا أحمد بن عبد اهلل بن نصر الذراع 
بالنهركاف، حدثنا أبو العباس أحمد بن رزقويو الوزاف، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ىشاـ بن 

يماف النوفلي، عن محمد بن علي بن عبد اهلل، عن أبيو، عن ابن يوسف، حدثنا عبد اهلل بن سل
عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أحبوا اهلل لما يغذككم من نعمو، 



كأحبوني لحب اهلل، كأحبوا أىل بيتي لحبي ((. ركاه عن يحيى بن معين جماعة ىكذا. انتهى 
 المراد.

(: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن  102، كص 101ص كفي مناقب ابن المغازلي ) 
عثماف بن الفرج، أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى الزيات، أخبرنا أبو عبد اهلل أحمد 

بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ىشاـ بن يوسف، عن عبد اهلل بن 
 سليماف النوفلي ... إلى آخر السند كالحديث.

(1/529) 

 

ثم قاؿ: أخبرنا أبو نصر أحمد بن موسى الطحاف إجازة عن أبي الفرج أحمد بن علي بن جعفر 
بن محمد الخيوطي، حدثنا أبو الطيب بن الفرخ، حدثنا أبو داكد سليماف بن األشعث، حدثنا 

 يحيى بن معين ... إلى آخر السند.
لنوفلي، قاؿ فيها: لو عن الزىرم، كأخرجو الذىبي في ميزانو، في ترجمة عبد اهلل بن سليماف ا

كثابت بن ثوباف، كغيرىما، فيو جهالة ما حدث عنو سول ىشاـ بن يوسف بالحديث الذم 
أخبرناه األبرقوىي أبو الفتح، كابن صرما، قاال: أنبأنا األرموم، أنبأنا ابن النقور، أنبأنا الحسن 

، حدثنا ىشاـ بن يوسف، عن عبد الحربي، أنبأنا أبو عبد اهلل الصوفي، حدثنا يحيى بن معين
اهلل بن سليماف النوفلي، عن محمد بن علي، عن أبيو، عن ابن عباس قاؿ عليو الصبلة 

كالسبلـ: )) أحبوا اهلل لما يغذككم بو من نعمو، كأحبوني لحب اهلل، كأحبوا أىل بيتي لحبي ((. 
 أخرجو الترمذم عن أبي داكد، عن يحيى بن معين. ا ىػ.

لو: فيو جهالة، فبل نسلم، فقد صحح حديثو الحاكم كالسيوطي كالعزيزم كحسنو قلت: أما قو 
الترمذم، كالرجل يمكن أف يعرؼ كإف لم يرك عنو إال كاحد، فلو فرضنا أنو ما حدث عنو سول 
ىشاـ فبل نسلم جهالتو، ألف ىذا إنما يدؿ على الجهالة فيمن ال يعرؼ إال بتعداد الركاة عنو، 

إال كاحد لم تحصل طريق معرفتو، كال نسلم في عبد اهلل بن سليماف أنو من فإذا لم يرك عنو 
ىذا القبيل، بل تصحيح حديثو كتحسينو تعبير، عن معرفتو، كيمكن أف الراكم عنو كثقو كعرؼ 
بو، كيمكن أف يكوف الرجل معركفا، إال أف حديثو نادر، فلم يرك عنو إال كاحد، لندرة حديثو ال 

 لجهالتو.
أف كوف الراكم عنو كاحدا ال يدؿ على أنو مجهوؿ، إنما ىو ال يدؿ على أنو معركؼ، كالحاصل 

كلكن ال مانع من أف يعرؼ بتعريف من يعرفو بالمشاىدة، فدعول جهالتو ألف الراكم عنو كاحد 
دعول ببل دليل، كاالعتراض بالجهل بو على من يدعي معرفتو ال يحسن، كال سيما مثل 



أىل اإلطبلع، كقد ذكره الذىبي في تلخيص المستدرؾ كتصحيحو  الحاكم، كالترمذم، من
 كأقره، فلعلو عرفو بعد جهلو بو.
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(، قاؿ: كذكر ابن الجوزم  172ككذا صححو ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ) ص 
 لو في العلل المتناىية كىمه. انتهى.

، ألنو اعتمد كبلـ الذىبي في ( 213كبهذا بطل تضعيف مقبل للحديث في طليعتو ) ص 
الميزاف كقد أجبناه عنو، كبهذه الجملة تم البحث في تفسير آية المودة، كباهلل التوفيق كالحمد 

 هلل رب العالمين، كصلى اهلل على محمد كآلو الطاىرين كسلم تسليما آمين.
ة، كقد مضى كبعد كبلـ مقبل في حديث: )) أحبوا اهلل لما يغذككم (( تكلم في حديث السفين

في الجواب عن رياض مقبل بياف قوة الحديث بكثرة طرقو كتعاضدىا، كما مضى ىناؾ أف 
الحاكم صححو، كمضى ىناؾ جواب في بعض رجاؿ السند الذم صححو الحاكم، كإبطاؿ 

اعتراض الذىبي عليو، فبل نطيل بإعادة ذلك كمحلو في الجواب عن رياض مقبل عقيب 
 ن ذكر كبلـ مقبل في الطليعة كمناقشتو في حديث السفينة.أحاديث الثقلين، كال بد م

 
- - - 

(1/531) 

 

 [ حديث: )) إف مثل أىل بيتي فيكم كسفينة نوح ... ((] 
)) إف مثل أىل بيتي فيكم كسفينة نوح عليو الصبلة كالسبلـ، من ركبها  (: 213قاؿ في ) ص 

 نجا، كمن تخلف عنها غرؽ كىول ((.
 سيوطي في الجامع الصغير، كفي موضع آخر حسنو.ضعيف، كذا رمز لو ال

أف ىذا تدليس كتغرير كتلبيس، ألف السيوطي ذكر للحديث ركايتين، إحداىما  كالجواب ::
ضعفها، كاألخرل حسنها، كذلك الختبلؼ السبب، كليس كبلمو متناقضا كما أكىم كبلـ مقبل، 

يكم مثل سفينة نوح... (( الحديث، فالركاية التي ضعفها أكردىا بلفظ: )) إف مثل أىل بيتي ف
 كنسبو إلى الحاكم عن أبي ذر فقط.

كالثاني الذم حسنو ىو بلفظ: )) مثل أىل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، كمن تخلف 



 عنها غرؽ ((.
كىناؾ: أنو أخرجو البزار عن ابن عباس، كعن ابن الزبير، كالحاكم في مستدركو عن أبي ذر. 

 كلى الحاكم كحده، كىنا أضافو إلى ركاية غيره للتقوية، فحٌصل أنو حسن.ففي الركاية األ
(،  151، كص 150/ ص 3/ كج 343/ ص 2كحديث الحاكم أخرجو في المستدرؾ ) ج 

عن المفضل بن صالح، عن أبي إسحاؽ، عن حنش الكناني قاؿ: سمعت أبا ذر يقوؿ كىو 
عرفتم، كمن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت  آخذ بباب الكعبة: أيها الناس من عرفني فأنا من قد

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) مثل أىل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، 
 كمن تخلف عنها غرؽ ((. ىذا حديث صحيح على شرط مسلم. انتهى.

 قاؿ الذىبي: مفضل خٌرج لو الترمذم فقط، ضعفوه. انتهى.
 الجواب عن رياض مقبل، عقيب حديث الثقلين.كقد مر الجواب في مفضل في 
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كذكره ابن كثير في تفسيره في سورة الشورل، كقاؿ: ضعيف بهذا اإلسناد. قاؿ:  قاؿ مقبل:
قلت: ألف فيو سويد بن سعيد كىو ضعيف، كحنش كىو ابن المعتمر كىو أضعف منو، كمفضل 

 بن صالح كىو منكر الحديث، كما قاؿ البخارم كغيره.
( من المستدرؾ، أخبرنا ميموف بن إسحاؽ  2أف الحاكم ركاه في ) ج  كالجواب كباهلل التوفيق:

 الهاشمي، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، ثنا المفضل بن صالح.
( من المستدرؾ: أخبرني أحمد بن جعفر بن حمداف الزاىد ببغداد، ثنا العباس بن  3كفي ) ج 

 ، ثنا محمد بن إسماعيل األحمسي، ثنا مفضل بن صالح.إبراىيم القراطيسي
(: كقاؿ الحافظ أبو يعلى: حدثنا  161/ ص 7أما ركاية ابن كثير في تفسيره، فقاؿ فيها ) ج 

 سويد بن سعيد، حدثنا مفضل بن عبد اهلل. انتهى المراد.
 رم كأضرابو.أما سويد بن سعيد، فركل في فضائل أىل البيت، فبل يبعد أف ينكر حديثو البخا

كقد قاؿ الذىبي في الميزاف في ترجمة سويد: احتج بو مسلم، كركل عنو البغوم كابن ماجة 
كخلق، ككاف صاحب حديث كحفظ، لكنو عيمرّْ كعىًمي، فربما ليقّْن مما ليس من حديثو، كىو 

صادؽ في نفسو صحيح الكتاب، قاؿ أبو حاتم: صدكؽ، كثير التدليس. كقاؿ البغوم: كاف من 
 لحفاظ. انتهى المراد.ا

كقولو: ربما ليقّْن. غير ميسلَّم، كإنما قد عرفناىم إذا كثقوا من يركم الفضائل، أك كاف قد حدَّث 
عنو أحد أعبلمهم، فلم يجسركا على تكذيبو، التمسوا لو علة، فقالوا: تغير أك اختلط، أك كاف 



 لو كرَّاؽ سوء، أك نحو ذلك، ليدفعوا ما يركيو من الفضائل.
قاؿ الذىبي في ترجمتو: كركل الميموني عن أحمد قاؿ: ما علمت إال خيرا، فقاؿ لو رجل: 
جاءه إنساف بكتاب الفضائل فجعل عليا أكال كأٌخر أبا بكر، فعجب أبو عبد اهلل من ىذا !! 

 كقاؿ: لعلو أكلى من غيره. كقاؿ صالح جزرة: سويد صدكؽ
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ا ليس من حديثو. كفيها: كقاؿ الدارقطني: ثقة، كلما كبر قرئ إال أنو كاف أعمى، فكاف ييلقَّن م
 عليو ما فيو بعض النكارة فتخيره ) كذا (.

كفي ترجمتو: سويد، عن أبي معاكية، عن األعمش، عن عطية، عن أبي سعيد حديث: )) 
الحسن كالحسين سيدا شباب أىل الجنة ((، قاؿ ابن معين: ىذا باطل عن أبي معاكية. قاؿ 

قطني: فلما دخلت مصر ككجدت ) كذا ( ىذا الحديث في مسند المنجنيقي ككاف ثقة، الدار 
 عن أبي كريب، عن أبي معاكية، فتخلص منو سويد. انتهى.

قلت: فليت يحيى بن معين علم ذلك، ليخف غضبو على سويد، كال يستعد لغزكه من أجل 
 حديث كاحد لعلو غلط فيو.

 فيو تصحيح الحاكم حديثو.كأما مفضل، فقد مر الجواب فيو، كيك
كأما إنكار القطانية لما ركاه من الفضائل، فهو مبني على قاعدة غير صحيحة، فهو فرع على 

 مذىبهم كعلى إنحرافهم عن أىل البيت كشيعتهم، فبل التفات إليو.
(، فقاؿ:  275/ ص 1كأما حنش، فقد كثقو الحاكم في المستدرؾ في كتاب الصبلة ) ج 

 حبي، يقاؿ لو: أبو علي، من أىل اليمن سكن الكوفة، ثقة. انتهى.حنش بن قيس الر 
قلت: كىذا أرجح من إنكار من أنكر حديثو لمخالفتو لمذىبو، ألف التوثيق إنصاؼ، كاإلنكار 
تعصب للمذىب، كمحاربة لفضائل أىل البيت عليهم السبلـ، كاتباع لسوء الظن، دكف استناد 

، فإنو يجازؼ كال يبالي، فظهر أف تضعيف ىذا السند ال إلى دليل شرعي، كال سيما ابن حباف
ينبغي االلتفات إليو، ألنو ركم عن مفضل من ثبلث طرؽ، كمفضل قاؿ ابن عدم: أنكر ما 

 رأيت لو حديث الحسن، كسائره أرجو أف يكوف مستقيما. انتهى.
ل تقدير كقد أجبنا في حديث الحسن فظهر أف حديثو مستقيم، كحنش موثق، فالحديث على أق

من قسم الحسن، لو لم يكن قد صححو الحاكم، فأما كقد صححو الحاكم فذلك توثيق 
لمفضل، كىو أرجح من إنكار من ينكر المعركؼ، كبذلك يرتقي إلى درجة الصحة، ألف الحاكم 

 إنما أنصف الحق ليس متهما بالميل مع
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م عثماف ثم علي، فدؿ ذلك على أف الشيعة، فقد قدـ في المستدرؾ فضائل أبي بكر ثم عمر ث
 تصحيحو للفضائل إنما ىو إنصاؼ كسعة إطبلع.

كركل الحاكم في فضائل علي عليو السبلـ، أنو ىجر جماعة لذكرىم أبا بكر كعمر، كذلك في 
(، كركل ىناؾ قبيلو: أف عليا عليو السبلـ قاؿ: )) قلنا يا رسوؿ  145/ ص 3المستدرؾ ) ج 

فقاؿ: إف يعلم اهلل فيكم خيرا يوؿ عليكم خياركم. قاؿ علي: فعلم اهلل اهلل: استخلف علينا. 
 في قلوبنا خيرا فولى علينا أبا بكر ((. كذلك يدؿ على أف الحاكم من شيعة أبي بكر.

كركل في ذكر فضائل أبي بكر كعمر كعثماف فضائل كثيرة لهم، كمما ركاه في فضائل عثماف 
م إني أبرأ إليك من دـ عثماف، كلقد طاش عقلي يـو قتل أف عليا عليو السبلـ قاؿ: )) الله

 عثماف، كأنكرت نفسي... (( إلخ.
ككبلمو في فضائل عثماف يدؿ على أنو يقدمو على علي عليو السبلـ، فقوؿ الذىبي في ترجمة 
الحاكم الماضية: إنو شيعي مردكد، ألنهم قالوا في التشيع: ىو محبة علي كتقديمو، كعلى ىذا 

 قدـ عليا عليو السبلـ فليس شيعيا.فمن ال ي
كركم الحديث من طريق أخرل فيها ضعيفاف الحسن بن أبي جعفر الجفرم، كعلي  قاؿ مقبل:

 بن زيد بن جدعاف.
أف لفظ السند في الميزاف في ترجمة الحسن بن أبي جعفر ىكذا: مسلم بن  كالجواب ::

عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر إبراىيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، أنبأنا ابن جدعاف، 
مرفوعا: )) مثل أىل بتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجى ) كذا (، كمن تخلف عنها غرؽ، 

 فكأنما قاتل مع الدجاؿ ((. انتهى. -كفي لفظ: كمن قاتلهم  -كمن قاتلنا 
رم كفي ترجمتو ) الحسن بن أبي جعفر ت ؽ ( أم: أخرج لو الترمذم كابن ماجة، كفيها: بص

معركؼ، عن نافع كثابت البناني كالناس، كعنو عبد الرحمن بن مهدم، كالحوضي كموسى بن 
إسماعيل، قاؿ: الفبلس صدكؽ منكر الحديث. كفيها: كقاؿ مسلم بن إبراىيم: كاف من خيار 

 عباد اهلل رحمو اهلل.
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ترجمتو عن أبي كفي ترجمتو، كقاؿ ابن عدم: كىو عندم ممن ال يتعمد الكذب. كفي آخر 
بكر بن أبي األسود: كنت أسمع األصناؼ من خالي عبد الرحمن بن مهدم... إلى قولو: 



 فحدثني عن الحسن بن أبي جعفر، فقلت لو: أليس قد كنت ضربت على حديثو ؟!
فقاؿ: يا بني تفكرت فيو إذا كاف يـو القيامة قاـ فتعلق بي، كقاؿ: يا رب سل عبد الرحمن فيم 

 ؟! كما كاف لي حجة عند ربي، فرأيت أف أحدث عنو. انتهى. أسقط عدالتي
فظهر أنو صدكؽ، كأف من أنكر حديثو أنكره، ال لحجة صحيحة، بل لمخالفة المذىب، أك 

لغرابة كتهمة كاذبة، أك لركاية عنو غير صحيحة عنو، أك لغلطة نادرة ال توجب الجرح كال 
 التضعيف.

السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء في  كأما علي بن زيد بن جدعاف، فقاؿ فيو
الباب الثاني في شرح الحديث الثاني: كأما علي بن زيد فهو ابن جدعاف، كذكر كبلمهم فيو ثم 

قاؿ: قلت: كاف أحد األعبلـ كأكعية العلم، جعلو أىل البصرة مكاف الحسن لما مات، ككثقو 
ؽ، كعداده في ثقات محدثي الشيعة، كىو أم: يعقوب بن أبي شيبة، كقاؿ الترمذم: صدك 

التشيع أعظم عيب عليو عندىم، قرنو مسلم بغيره، كأخرج لو األربعة، كمن أئمتنا الخمسة، 
 كأبو الغنائم. انتهى.

 الخمسة: المؤيد باهلل، كأبو طالب، كالموفق باهلل، كالمرشد باهلل، كمحمد بن منصور.
كركايتو الفضائل، ثم تىجنُّبي إمامهم يحيى بن سعيد قلت: يظهر أف سبب كبلمهم فيو تشيعو 

القطاف لحديثو، كقد كاف علي بن زيد يتشيع كما ذكره ابن أبي حاتم، عن أبيو، كفي ترجمتو في  
كتاب الجرح كالتعديل، ركل عن أنس بن مالك، كأبي عثماف النهدم، كأبي نضرة، كأكس بن 

]بن سلمة كحماد[ بن زيد، سمعت أبي يقوؿ خالد، ركل عنو الثورم، كشعبة، كشريك، كحماد 
 ذلك.
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نا عبد الرحمن، نا أبي كأبو زرعة، قاال: أنبأنا أبو الوليد قاؿ: سمعت شعبة يقوؿ: ثنا علي بن 
 زيد ككاف رفاعا. انتهى.

قلت: ىذا ليس جرحا، إنما معناه: أنو يرفع أحاديث كغيره يركيها موقوفة، كالراجح عند شعبة 
وقوفة، فهو في رأم شعبة يغلط في رفع بعض األحاديث، كمقتضى ىذا إذا خالف غيره أنها م

في الرفع أف يرجح الوقف عند شعبة. قاؿ في ترجمتو: نا عبد الرحمن، نا أبي، نا سليماف بن 
حرب قاؿ: سمعت حماد بن زيد يقوؿ: كاف علي بن زيد يحدثنا اليـو بالحديث، ثم يحدثنا 

 غدا فكأنو ليس ذلك.
قلت: حماد بن زيد، ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمتو أنو كاف عثمانيا، كلذلك 



فهو مظنة أف يتعنت على الشيعي علي بن زيد، كيتطلب لو النقص لعداكة المذىب، كلكراىيتو 
فسر اليـو ما  -مثبل  -ما يركم من الفضائل، فيوىم أنو كاف يقلب األحاديث من أجل أنو 

فسر أمس ما أبهمو اليـو في حالة نادرة، بحيث يصير حديث اليـو كأنو حديث  أبهمو أمس، أك
أمس، بسبب االختبلؼ في اإلبهاـ كالتفسير، كأف يقوؿ: إنو مر رجل جنب رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم فأراد أف يدَّعم عليو فخنس يده، فقاؿ: ما لك. فقاؿ: إني جنب. فقاؿ: أبرز 
 ذراعك.... إلخ.

يركيو اليـو الثاني فيقوؿ: مر حذيفة أك مر أبو ىريرة، كىذا مثاؿ كال أعلم أحدا ركاه  ثم
باإلبهاـ، كلكن ذكرتو لئلفهاـ، قاؿ في ترجمتو: نا عبد الرحمن، نا عمر بن شبة، قاؿ: حدثني 
أبو سلمة قاؿ: قلت لحماد بن سلمة: إف كىيبا زعم أف علي بن زيد ال يحفظ الحديث. فقاؿ 

اف ال يقدر على مجالسة علي بن زيد، إنما كاف يجالس عليا كجوه الناس، كفي كىيب: ك
ترجمتو باإلسناد عن عمرك بن علي قاؿ: كاف يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد... 

إلى قولو: ككاف عبد الرحمن بن مهدم يحدث عن الثورم، كابن عيينة، كحماد بن سلمة، 
 راد.كحماد بن زيد عنو. انتهى الم
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فظهر أنو في األصل مرجع للحديث، أخذه عن أئمة الحديث ككجوه الناس، حتى جاء يحيى 
 بن سعيد القطاف كاتقى حديثو، كتبعو في تضعيفو من ضعفو من القطانية.

بعد أف ذكر كبلمهم في علي بن زيد نقبل من ميزاف الذىبي، أقوؿ: لو حكم على  قاؿ مقبل
 الوضع لكاف أكلى.حديثو ىؤالء ركاتو ب

قد بينا الجواب عليو في ىؤالء الركاة بما يدؿ على أنو ال يستحق أف  كالجواب كباهلل التوفيق:
 يحكم عليو بالضعف فضبل عن الوضع.

( من خمس طرؽ، فقاؿ: أخبرنا  101، كص 100كقد ركاه ابن المغازلي في المناقب ) ص 
قيو الشافعي رحمو اهلل، حدثنا أبو محمد عبد أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الف

اهلل بن محمد بن عثماف الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطي، قاؿ: حدثني أبو بكر محمد 
بن يحيى الصولي النحوم، حدثنا محمد بن زكريا الغبلبي، حدثنا جهم بن السباؽ أبو السباؽ 

: سمعت المهدم يقوؿ: سمعت الرياحي، حدثنا بشر بن المفضل قاؿ: سمعت الرشيد يقوؿ
المنصور يقوؿ: حدثني أبي، عن أبيو، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم: )) مثل أىل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، كمن تخلف عنها ىلك ((.



الكبلـ فيو مقبل قلت: في ىذا السند محمد بن زكريا الغبلبي، تكلم فيو بعض العثمانية، كذكر 
في طليعتو. كحكى السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء في شرح حديث أحمد 

بن حنبل في كفاة فاطمة عليها السبلـ، عن صاحب طبقات الزيدية: أنو قاؿ في محمد بن 
 زكريا الغبلبي: من ركاة أخبار األئمة كفضائلهم، فسبب جرحو لذلك.

: عده ابن حباف في الثقات، كخرج لو من أئمتنا أبو طالب، كالمرشد باهلل. قاؿ السيد عبد اهلل
 انتهى.

قاؿ ابن المغازلي: أخبرنا محمد بن أحمد بن عثماف، أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن 
موسى بن عيسى الحافظ أذنا، حدثنا محمد بن محمد بن سليماف الباغندم، حدثنا سويد، 

 عن موسى بن عبيدة، عن إياس بنحدثنا عمر بن ثابت، 
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سلمة بن األكوع، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) مثل أىل بيتي 
 مثل سفينة نوح من ركبها نجا ((.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثماف، أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى 
بن محمد بن سليماف، حدثنا سويد، حدثنا المفضل بن عبد اهلل،  الحافظ أذنا، حدثنا محمد

عن أبي إسحاؽ، عن ابن المعتمر، عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 
 )) إنما مثل أىل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ ((.

حوم رحمو اهلل، حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل الن
علي السقطي إمبلء، حدثنا أبو يوسف بن سهل الحضرمي، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي 

رزمة، حدثنا سليماف بن إبراىيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا أبو الصهباء، عن سعيد 
ليو كآلو كسلم: )) مثل أىل بيتي مثل بن جبير، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

 سفينة نوح، من ركب فيها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ ((.
أخبرنا أبو نصر ابن الطحاف إجازة عن القاضي أبي الفرج الخيوطي، حدثنا أبو الطيب بن 

الفرخ، حدثنا إبراىيم، حدثنا إسحاؽ بن سناف، حدثنا مسلم بن إبراىيم، حدثنا الحسن بن أبي 
حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل جعفر، 

عليو كآلو كسلم: )) مثل أىل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ، 
 كمن قاتلنا في آخر الزماف فكأنما قاتل مع الدجاؿ ((. انتهى.

ره الذىبي في ترجمة الحسن بن أبي جعفر كقد كىذا السند األخير من مسلم بن إبراىيم، ذك



 مر.
( قاؿ: أخبرنا النجار، حدثنا أبو الحسن علي  91/ ص 12كأخرج الخطيب في تاريخو ) ج 

بن محمد بن شداد المطرز، حدثنا محمد بن محمد بن سليماف الباغندم، حدثنا أبو سهيل 
بن أبي عياش، عن أنس بن  القطيعي، حدثنا حماد بن زيد بمكة، كعيسى بن كاقد، عن أباف

 مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو
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كسلم: )) إنما مثلي كمثل أىل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ ((. 
 انتهى.

، كفي ط ص 139/ ص 1كفي ترجمة الحسين بن أحمد، من المعجم الصغير للطبراني ) ج 
78 .) 

/ 1(، عن المعجم الكبير للطبراني ) ج  247/ ص 2تاب فرائد السمطين ) ج كفي تخريج ك
( قاؿ: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا  000/ ص 2كفي ط الحديث ج  - 130الورؽ 

مسلم بن إبراىيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا علي بن زيد بن جدعاف، عن سعيد بن 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) مثل أىل بيتي مثل المسيب، عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

سفينة نوح، من ركب فيها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ كمن قاتلهم ]قاتلنا خ ؿ[ آخر الزماف 
 فكإنما قاتل مع الدجاؿ ((.

( عن أبي العبلء  1/ ط 104/ ص 1قاؿ المحقق: كركاه أيضا الخوارزمي في مقتلو ) ج 
مود بن إسماعيل االصبهاني، عن أحمد بن محمد بن الحسن أحمد الهمداني، عن مح

الحسين، عن سليماف بن أحمد الطبراني، كركاه أيضا البزار، كما ركاه عنو كعن الطبراني في 
 مجمع الزكائد. انتهى.

(، من طريق الطبراني فقاؿ عليو 151/ ص 1كأخرجو المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي )ج
بن ريذه، قاؿ: أخبرنا الطبراني، قاؿ: حدثنا علي بن عبد العزيز البغوم، السبلـ: أخبرنا أبو بكر 

قاؿ: حدثنا مسلم بن إبراىيم، قاؿ: حدثنا الحسين )كذا كالصواب الحسن( بن أبي جعفر، 
قاؿ: حدثنا علي بن زيد بن جدعاف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ: 

آلو كسلم: )) مثل أىل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
 نجا، كمن تخلف عنها غرؽ، كمن قاتلنا في آخر الزماف فكأنما قاتل مع الدجاؿ ((.

(: أخبرنا ابن ريذه قراءة عليو 156/ ص1كقاؿ المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي )ج



بن أحمد بن منصور سحادة، قاؿ: حدثنا  بأصفهاف، قاؿ: أخبرنا الطبراني، قاؿ: حدثنا الحسين
 عبد اهلل بن داىر الرازم، قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن عبد
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القدكس، عن األعمش، عن أبي إسحاؽ، عن حنش بن المعتمر قاؿ: رأيت أبا ذر آخذ 
بعضادتي باب الكعبة كىو يقوؿ: من عرفني فقد عرفني، كمن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفارم، 

عت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) مثل أىل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في سم
 قـو نوح، من ركبها نجا، كمن تخلف عنها ىلك، كمثل باب حطة في بني إسرائيل ((. انتهى.

 (: أنو أخرجو ابن جرير، عن أبي ذر.85/ ص 13كفي كنز العماؿ ) ج
ط(: حدثنا عبد اهلل بن جعفر، قاؿ: ثنا إسماعيل بن  306/ص4كقاؿ أبو نعيم في الحلية )ج

عبد اهلل، قاؿ: ثنا مسلم بن إبراىيم، قاؿ: ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الصهباء، عن 
سعيد بن جبير، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) مثل أىل 

 عنها غرؽ ((. انتهى.بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، كمن تخلف 
كذكر مشحم في تخريج صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضى، كالحديث فيها بسندىا 

المعركؼ عن علي عليو السبلـ مرفوعا، أنو أخرجو البزار عن ابن عباس، كزاد أنو أخرجو أبو 
لطبعة داكد عن ابن الزبير. ككذا في شرح الجامع الصغير للسيوطي في الطبعة القديمة، أما في ا

الجديدة للجامع الصغير فأبو داكد غير مذكور، بل صار لفظو أخرجو البزار عن ابن عباس كعن 
 ابن الزبير، كالحاكم في مستدركو عن أبي ذر حديث حسن.

 كحديث ابن عباس ذكره المحب الطبرم في ذخائر العقبى، كقاؿ: أخرجو المبل في سيرتو.
دثنا محمد بن عبد العزيز بن ربيعة الكبلبي أبو (: ح22/ ص2كفي معجم الطبراني الصغير )ج

مليل الكوفي، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ، عن أبي سلمة الصائغ، عن 
عطية، عن أبي سعيد الخدرم سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) إنما مثل 

من تخلف عنها غرؽ، كإنما مثل أىل بيتي أىل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ك 
 فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخلو غفر لو ((. انتهى.
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(: أخبرنا الشريف أبو عبد اهلل محمد بن 154/ص1كفي أمالي المرشد باهلل عليو السبلـ )ج
بن عبد الرحمن علي بن الحسن الحسني بقراءتي عليو بالكوفة، قاؿ: أخبرنا أبو الحسين علي 

بن أبي السرم البكائي، قاؿ: حدثنا علي بن العباس بن الوليد البجلي، قاؿ: حدثنا عبد العزيز 
بن محمد الكبلبي، قاؿ: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أبي سلمة الصائغ، عن عطية، 

ما مثل عن أبي سعيد الخدرم قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) إن
 أىل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ ((. انتهى.

(، كحسنو السيوطي في الجامع 152كالحديث قواه ابن حجر في الصواعق المحرقة )ص
 الصغير، كصححو الحاكم.

كقاؿ اإلماـ القاسم بن محمد: أجمع علماء اآلؿ كشيعتهم على صحة حديث السفينة، كقاؿ 
رشي: ىو متلقى بالقبوؿ، أفاد ىذا السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء، الق

كبهذه الجملة تبين أف تضعيفو تعصب، كأف الحديث صحيح لقوة األسانيد التي تكلمنا في 
رجالها، كتعدد الطرؽ كركاتو عن علي عليو السبلـ، كابن عباس، كأبي ذر، كأنس، كأبي سعيد 

ة بن األكوع، كفي ذلك الكفاية لمن أنصف، فأما من خذلو اهلل فبل يفيده ذلك الخدرم، كسلم
 كال أضعافو.

ابى اأٍلىلًيمى } ًإفَّ الًَّذينى حىقٍَّت عىلىٍيًهٍم كىًلمىتي رىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى ، كىلىٍو جىاءىتٍػهيٍم كيلُّ آيىةو حىتَّى يػىرىكيا اٍلعىذى 
 [. صدؽ اهلل العظيم.97-96{ ]يونس:
أقوؿ: لو حكم على حديثو ركاتو ىؤالء بالوضع لكاف أكلى، كحاشا الرسوؿ أف  قاؿ مقبل:

يقوؿ فيهم ىذا القوؿ، كنحن نجده يصدر منهم ما يصدر من غيرىم، فكما أف في غيرىم من 
 األيمة من يرتكب الكبائر، ففيهم من يرتكب الكبائر، كعلى ىذا فقس.

حاشا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يقوؿ فيهم أما قولو: ك  كالجواب كباهلل التوفيق:
 ىذا القوؿ. فقد ركيتم في الصحابة ما ركيتم، كلم تقولوا
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حاشاه أف يقوؿ فيهم ىذا القوؿ، كفيهم منافقوف، كفيهم من أحدث بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم كما مر ذكره في الجواب عن رياض مقبل.

كنحن نجده يصدر منهم ما يصدر من غيرىم، فهذه فرية ما فيها مرية، كالباعث لو  و:كأما قول
عليها الحقد كالنصب لهم، كلوال ذلك لقاؿ: كنحن نجد منهم من يصدر منو بعض المعاصي 

 التي تصدر من غيرىم، لكنو ال يتم لو غرضو بهذه العبارة كإلى اهلل المصير.



 يرتكب الكبائر ففيهم من يرتكب الكبائر.كأما قولو: فكما أف في غيرىم من 
أنو ال يتناكؿ حديث السفينة من يفعل كبيرة، فبل يحكم لو بمعنى حديث السفينة،  فالجواب ::

كقد فعل كبيرة محققة، كثبت عنو ذلك بوجو صحيح، ال دعاكل النواصب الذين يكفركنهم،  
النواصب الحاقدين عليهم كما كفر سلفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كال دعاكل 

كالمجازفين، كخركج الفساؽ من ذلك كاضح ال يحتاج إلى استثناء، ألف علم السامع بو يغني 
عن استثنائو، كقد قاؿ اهلل تعالى: } كىالى تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىٍن ًذٍكرًنىا كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي 

: كحاشا الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم العجيب أف يقوؿ مقبلكمن [. 28فػيريطنا { ]الكهف:
أف يقوؿ فيهم ذلك، مع أف سلفو يوجبوف طاعة الوالة الظلمة، كيعتبركف القائلين بذلك من أىل 

السنة كالجماعة، كالمخالف لو خارجا عن السنة كالجماعة، حتى من خرج على الحجاج بن 
 يوسف.

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يأمر بطاعة الظلمة !! كأف يجعل أفبل يقوؿ مقبل: حاشا رسوؿ اهلل
الخركج عليها خركجا عن السنة كالجماعة !! مع أف طاعة العلماء لهم، كأمر الناس بطاعتهم، 

كالتحذير من الخركج عليهم، تدعيم للظلمة كتقوية لهم على الظلم كالعدكاف، كاهلل تعالى يقوؿ: 
ٍثًم كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب } كىتػىعىاكىنيوا عىلىى الٍ  ًبرّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً

 [.2{ ]المائدة:
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 أفبل يقوؿ مقبل: حاشا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يأمر بطاعتهم ؟!
ار األبرار األطهار من ذريتهم مثل: زين العابدين، أما علي كفاطمة كالحسن كالحسين كاألخي

كأكالده، كعبد اهلل بن الحسن، كأكالده، كأمثالهم الذين ىم أيمة يهدكف بالحق كبو يعدلوف، 
أف يقوؿ فيهم: )) أىل بيتي كسفينة  -بزعم مقبل  -فحاشا الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 نوح (( !!!
سنة كجماعة، ال ينزه الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن  كأما الملوؾ الجبابرة فطاعتهم

األمر بها، بزعم أسبلؼ مقبل، أين اإلنصاؼ ؟!! كأين أتباع الحق ؟! } كمن كاف في ىذه أعمى 
 فهو في اآلخرة أعمى كأضل سبيبل {.

 
- - - 
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 [ حديث: )) الثقلين ((] 
بعض األحاديث التي حث فيها رسوؿ اهلل  كمثل ىذا الحديث الزيادة في (:215قاؿ مقبل)ص

صلى اهلل عليو كآلو كسلم على التمسك بكتاب اهلل، كأكصى بأىل البيت عليهم السبلـ، 
 كالزيادة ىي قولو: )) فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ((.

قد طعن قاؿ في التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: قاؿ الشيخ تقي الدين رحمو اهلل: ك 
 غير كاحد من الحفاظ في ىذه الزيادة، كقاؿ: إنها ليست من الحديث.

أنو لم يذكر من طعن في الحديث كال أظنو إال ابن تيمية، كأشباىو من  كالجواب كباهلل التوفيق:
النواصب، العاملين إلطفاء نور اهلل، المحاربين لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

اء اهلل، الموثقين ألعداء اهلل، كقد بسطنا الكبلـ في الحديث، كأسانيده ككجوه الجارحين ألكلي
 داللتو على المقصود فيما مضى في الجواب عن رياض مقبل.

 كنورد ىنا ما تيسر مما يتعلق بالمراد.
( من تفسيره: كفي 189/ص7قاؿ ابن كثير في تفسير آية المودة، من سورة الشورل )ج

صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ في خطبتو بغدير خم: )) إني تارؾ فيكم  الصحيح أف رسوؿ اهلل
 الثقلين، كتاب اهلل كعترتي، كإنهما لم ]لن[ يفترقا حتى يردا علي الحوض ((. انتهى.

كأخرج السيوطي في الجامع الصغير ىذا الحديث بلفظ: )) إني تارؾ فيكم خليفتين، كتاب اهلل 
رض، كعترتي أىل بيتي، كإنهما لن يفترقا حتى يردا علي حبل ممدكد ما بين السماء كاأل

 الحوض ((.
أفاد أنو أخرجو أحمد في المسند، كالطبراني في الكبير، كبلىما عن زيد بن ثابت، كأنو حديث 

 صحيح.
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(: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم 109/ص3كقاؿ الحاكم في المستدرؾ )ج
بو قبلبة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يحيى بن حماد، كحدثنا أبو الحنظلي ببغداد، ثنا أ

بكر محمد بن أحمد بن بالويو، كأبو بكر أحمد بن جعفر البزار، قاال: ثنا عبد اهلل بن أحمد بن 
حنبل، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن حماد، كثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيو ببخارل، ثنا 

بغدادم، ثنا خلف بن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو صالح بن محمد الحافظ ال
عوانة، عن سليماف األعمش قاؿ: ثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم 



رضي اهلل عنو قاؿ: )) لما رجع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من حجة الوداع كنزؿ 
ني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، بغدير خم أمر بدكحات فقممن فقاؿ: كأ

أحدىما أكبر من اآلخر، كتاب اهلل تعالى كعترتي، فانظركا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قاؿ: إف اهلل عز كجل موالم كأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ 

يو، اللهم كاؿ من كااله، كعاد من عاداه... بيد علي رضي اهلل عنو فقاؿ: من كنت مواله فهذا كل
 ((. كذكر الحديث بطولو.

 ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين كلم يخرجاه بطولو. انتهى.
 كلم يعترضو الذىبي في تلخيصو.
(: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح 148/ص3كقاؿ الحاكم في المستدرؾ )ج

يحيى بن المغيرة السعدم، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الفقيو بالرم، ثنا محمد بن أيوب، ثنا 
الحسين بن عبد اهلل النخعي، عن مسلم بن صبيح، عن زيد بن أرقم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إني تارؾ فيكم الثقلين، كتاب اهلل كأىل بيتي، كإنهما 
 لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ((.

 ا حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخين كلم يخرجاه. انتهى.ىذ
 كذكره الذىبي في تلخيصو، كرمز لصحتو على شرط البخارم كمسلم كأقره.

( ما لفظو: كقد ركل النسائي في سننو، عن محمد 209/ص5كفي البداية كالنهاية البن كثير )ج
عن حبيب بن أبي ثابت، عن بن المثنى، عن يحيى بن حماد، عن أبي معاكية، عن األعمش، 

 أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قاؿ: )) لما رجع رسوؿ اهلل
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صلى اهلل عليو كآلو كسلم من حجة الوداع كنزؿ غدير خم أمر بدكحات فقممن ثم قاؿ: كأني 
قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب اهلل كعترتي أىل بيتي، فانظركا كيف 

فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ثم قاؿ: اهلل موالم كأنا كلي كل تخلفوني 
مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقاؿ: من كنت مواله فهذا كليو، اللهم كاؿ من كااله، كعاد من عاداه 
((، فقلت لزيد: سمعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: ما كاف في الدكحات 

 بعينيو كسمعو بأيذنيو.أحد إال رءاه 
تفرد بو النسائي من ىذا الوجو، قاؿ شيخنا أبو عبد اهلل الذىبي: كىذا حديث صحيح. انتهى  

كبلـ ابن كثير. كقد تحصل من ىذا أف الحديث بتمامو كمنو قولو: لن يفترقا... الخ، قد 



 صححو الحاكم كالذىبي، كابن كثير كالسيوطي.
( قاؿ: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا 662/ ص5كأخرج الترمذم في جامعو )ج

زيد بن الحسن ىو األنماطي، عن جعفر بن محمد، عن أبيو، عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: )) 
رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في حجتو يـو عرفة كىو على ناقتو القصول يخطب 

إف أخذتم بو لن تضلوا، كتاب اهلل كعترتي فسمعتو يقوؿ: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما 
 أىل بيتي ((.

قاؿ الترمذم: كفي الباب عن أبي ذر، كأبي سعيد، كزيد بن أرقم، كحذيفة بن أسيد، قاؿ: كىذا 
حديث حسن غريب من ىذا الوجو، كقاؿ: كزيد بن الحسن قد ركل عنو سعيد بن سليماف، 

 كغير كاحد من أىل العلم. انتهى.
الذىبي فيمن ركل عنو جماعة من المشائخ، كلم يظهر فيو قادح إف حديثو كقد قدمنا عن 

 صحيح.
( في ترجمة مالك بن الحسير كلفظو: قاؿ ابن القطاف: ىو ممن لم 3/ص3ذكره في الميزاف )ج

تثبت عدالتو، يريد: أنو ما نص أحد على أنو ثقة، كفي ركاة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أف 
، كالجمهور على أف من كاف من المشائخ قد ركل عنو جماعة كلم يأت أحدا نص على توثيقهم

 بما ينكر عليو أف حديثو صحيح. انتهى.
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ىذا كليس في ىذا الحديث كلمة )لن يفترقا( كلكنو يدؿ عليها، ألف الكتاب كالعترة قد دؿ 
، كىذا ألف قولو:  الحديث على أنهم إف أخذكا بهما لن يضلوا، فدؿ ذلك على أنهما لن يفترقا

كتاب اهلل كعترتي، ظاىره عطف عترتي على كتاب اهلل ألنو أقربن كال دليل على صرفو إلى 
األبعد، كالواجب حمل كبلـ الحكيم على ظاىره إف لم يدؿ دليل على التأكيل، كمثل ىذا 

 الحديث ركايات كثيرة قد مرت.
ر كوفي، حدثنا محمد بن (: حدثنا علي بن المنذ663/ص5كفي جامع الترمذم أيضا )ج

فضيل، قاؿ: حدثنا األعمش، عن عطية، عن أبي سعيد كاألعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، 
عن زيد بن أرقم رضي اهلل عنهما قاال: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إني تارؾ 

ممدكد من  فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا بعدم، أحدىما أعظم من اآلخر، كتاب اهلل حبل
السماء إلى األرض، كعترتي أىل بيتي، كلن يفترقا حتى يراد علي الحوض، فانظركا كيف 

 تخلفوني فيهما ((.



 قاؿ: ىذا حديث حسن غريب. انتهى.
كفي كتاب االعتصاـ لئلماـ القاسم بن محمد عليو السبلـ، نقبل من جواىر العقدين للسمهودم 

نو قولو: عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ الشافعي، تخريج كاسع لهذا الحديث، كم
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إني تارؾ فيكم خليفتين، كتاب اهلل عز كجل حبل 

كعترتي أىل بيتي، كإنهما لن  -أك ما بين السماء إلى األرض  -ممدكد ما بين السماء كاألرض 
 يفترقا حتى يردا علي الحوض ((.

(: )) إف تارؾ فيكم ما إف 1مسنده، كعبد بن حميد بسند جيد كلفظو) أخرجو أحمد في
 (.2تمسكتم بو لن تضلوا، كتاب اهلل تعالى كعترتي أىل بيتي... (( الحديث )

كأخرجو الطبراني في الكبير برجاؿ ثقات كلفظو: )) إف تارؾ فيكم خليفتين، كتاب اهلل عز كجل 
 (.3لي الحوض (( )كأىل بيتي، كإنهما لن يفترقا حتى يردا ع

__________ 
 ( لعلو يعني: عبد بن حميد. )مؤلف(.1)
غير أنو قاؿ: أخرجو أحمد في مسنده، كعبد  1/82( ركاه السمهودم في جواىر العقدين 2)

 الرحمن بن حميد.
 .1/82( جواىر العقدين 3)
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الحديث: كركاه الجعابي  كمما نقلو اإلماـ في االعتصاـ من جواىر العقدين قولو في تخريج ىذا
( في الطالبيين من حديث عبد اهلل بن موسى عن أبيو، عن جده عبد اهلل بن حسن، عن أبيو، 1)

عن جده، عن علي رضي اهلل تعالى عنو، كلفظو: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: 
يد اهلل تعالى )) إني مخلف فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا، كتاب اهلل عز كجل طرؼ ب

 (. انتهى.2كطرؼ بأيديكم، كعترتي أىل بيتي، كلن يفترقا حتى يردا علي الحوض (( )
كىو كثير جدا، كفيو: )) لن يفترقا (( في أكثر الركايات، بل ما أظنو سقط إال في ركاية مسلم 

يفترقا  كإحدل ركايتي الترمذم، كركايتين سول ذلك كبقية الركايات كىي كثيرة جدا فيها: )) لن
 ((، كمن ذلك قولو:

كأخرج معناه أحمد عن أبي سعيد الخدرم، كلفظو: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
قاؿ: )) إني أكشك أف أيدعا فأجيب، كإني تارؾ فيكم الثقلين، كتاب اهلل حبل ممدكد من 

ترقا حتى يردا علي السماء إلى األرض كعترتي أىل بيتي، إف اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يف



 الحوض فانظركا بم تخلفوني فيهما ((.
 كأخرجو أيضا الطبراني في األكسط، كأبو يعلى كغيرىما، كسنده ال بأس بو.

كفي االعتصاـ أيضا في تخريج ىذا الحديث ما لفظو: كفي الجامع الكبير لؤلسيوطي ركل 
قاؿ: )) كأني قد دعيت  الطبراني عن أبي سعيد عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو

فأجبت، كإني تارؾ فيكم الثقلين، كتاب اهلل حبل ممدكد من السماء إلى األرض كعترتي أىل 
 بيتي، كإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظركا كيف تخلفوني فيهما ((.

قاؿ: ))   كفيو: ركل الطبراني كالحاكم، عن زيد بن أرقم عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو
 كأني قد دعيت فأجبت، إني تارؾ فيكم الثقلين، أحدىما كتاب

__________ 
( الجعابي: ىو أبو بكر محمد بن عمر بن مسلم بن البراء التميمي، قاضي كحافظ 1)

 ىػ(.355للحديث، تقلد قضاء الموصل كتوفي سنة )
 .1/86( الجواىر 2)
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خلفوني فيهما، كإنهما لن يفترقا حتى يراد علي الحوض، اهلل كعترتي أىل بيتي، فانظركا كيف ت
إف اهلل موالم كأنا مولى كل مؤمن، من كنت مواله فعلي مواله، اللهم كاؿ من كااله، كعاد من 

 عاداه ((. انتهى.
كقد تبين أف الحديث من المعلـو المتيقن، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كالحمد 

 هلل.
بلمة الكبير مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدم حفظو اهلل في لوامع األنوار قاؿ السيد الع

في حديث الثقلين: كقد صدر في مقامات عديدة كمواقف كثيرة، منها في ىذا المقاـ بغدير 
خم، كمنها بعرفة، كمنها بعد انصرافو من الطائف، كمنها بالمدينة في مرضو صلى اهلل عليو كآلو 

ت الحجرة بأصحابو... إلى أف قاؿ: كفي ألفاظها: إني تارؾ فيكم كمخلف كسلم كقد امتؤل
فيكم، كقد تركت فيكم، كبلفظ: ثقلين، كخليفتين، كأمرين، كما إف تمسكتم بو، كإف اعتصمتم 

بو، كما إف أخذتم بو، لن تضلوا، كفيو ال تقدموىما فتهلكوا، كال تقصركا عنهما فتهلكوا، كال 
 كم.تعلموىم فإنهم أعلم من

 قلت: قد مر ىذا مفصبل كالحمد اهلل.
قاؿ: كقد أخرج أخبار الثقلين كالتمسك، أعبلـ األئمة فمن آؿ محمد صلوات اهلل عليهم 



اإلماـ األعظم زيد بن علي، كاإلماـ نجم آؿ الرسوؿ القاسم بن إبراىيم، كحفيده إماـ اليمن 
وسى الكاظم، كاإلماـ الناصر الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين، كاإلماـ الرضى علي بن م

األيطركش الحسن بن علي، كاإلماـ المؤيد باهلل، كاإلماـ أبو طالب، كالسيد اإلماـ أبو العباس، 
كاإلماـ الموفق باهلل، ككلده اإلماـ المرشد باهلل، كاإلماـ المتوكل على اهلل أحمد بن سليماف، 

ماـ أبو عبد اهلل العلوم، كاإلماـ المنصور كاإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة، كالسيد اإل
باهلل الحسن بن بدر الدين، كأخوه الناصر للحق حافظ العترة الحسين بن محمد، كاإلماـ 

المهدم لدين اهلل أحمد بن يحيى، كاإلماـ الهادم لدين اهلل عز الدين بن الحسن، كاإلماـ 
سين بن القاسم، كغيرىم من سلفهم المنصور باهلل القاسم بن محمد، ككلده إماـ التحقيق الح

 كخلفهم صلوات اهلل عليهم كسبلمو، كمن أكليائهم )أم أخرج حديث
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الثقلين كالتمسك من أكليائهم( إماـ الشيعة األعبلـ للقاضي إماـ اليمن الهادم عليو السبلـ 
يد بن أرقم محمد بن سليماف رضي اهلل عنو، ركاه بإسناده عن أبي سعيد من ست طرؽ، كعن ز 

من ثبلث، كعن حذيفة كصاحب المحيط باإلمامة الشيخ العالم الحافظ أبو الحسن علي بن 
الحسين، كالحاكم الجشمي، كالحافظ أبو العباس بن عقدة، كأبو علي الصفار، كصاحب 

شمس األخبار رضي اهلل عنهم، كعلى الجملة كل من ألف من آؿ محمد عليهم السبلـ 
 نهم في ىذا الشأف، يركيو كيحتج بو على مركر األزماف.كأتباعهم رضي اهلل ع

كمن العامة أحمد بن حنبل في مسنده، ككلده عبد اهلل، كابن أبي شيبة، كالخطيب بن المغازلي، 
كالكنجي الشافعياف، كالسمهودم الشافعي، كالمفسر الثعلبي، كمسلم بن الحجاج القشيرم في 

يستكملها، بل ذكر خبر الثقلين، كطول البقية،  صحيحو، ركاه في خطبة الغدير من طرؽ كلم
كالنسائي، كأبو داكد، كالترمذم، كأبو يعلى، كالطبراني في الثبلثة، كالضياء في المختارة، كأبو 

نعيم في الحلية، كعبد بن حميد، كأبو موسى المدني في الصحابة، كأبو الفتوح العجلي في 
لذرية الطاىرة، كالبزار، كالزرندم الشافعي، كابن الموجز، كإسحاؽ ابن راىويو، كالدكالبي في ا

البطريق في العمدة، كالجعابي في الطالبيين من حديث عبد هلل بن موسى بن عبد اهلل بن 
 الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائو عن على عليو السبلـ كغيرىم.

هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كرفعت ركاياتو إلى الجم الغفير كالعدد الكثير من أصحاب رسوؿ ا
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ، كأبي ذر، كأبي سعيد الخدرم، كأبي رافع مولى 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو، كأـي ىاني، كأـ سلمة، كجابر، كحذيفة بن أسيد الغفارم، كزيد بن 



هل بن سعد الساعدم، كعدم بن أرقم، كزيد بن ثابت، كضمرة األسلمي، كخزيمة بن ثابت، كس
حاتم، كعقبة بن عامر، كأبي أيوب األنصارم، كأبي شريح الخزاعي، كأبي قدامة األنصارم، 
كأبي ليلى، كأبي الهيثم بن التيهاف كغيرىم، ىكذا سرد أسماءىم الحسين بن القاسم عليو 

 السبلـ كمن تبعو.
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ة السؤؿ، كقد جود البحث في حديث قلت: الحسين بن القاسم ذكر ذلك في شرح غاي
الثقلين فراجعو، كلنرجع إلى كبلـ السيد العبلمة مجد الدين أيده اهلل قاؿ: كزاد في نثر الدر 

المكنوف جماعة نذكرىم، كإف تكرر ذكر بعض المخرجين ألجل من لم يسبق من الركاين، كىم: 
ن جرير، كأبو نعيم عن جندع، أحمد بن حنبل، كابن ماجة عن البراء، كالطبراني في الكبير ع

كالبخارم في التاريخ، كالطبراني، كابن قانع عن حبشي عن جنادة، كابن أبي شيبة، كابن عاصم، 
كالضياء عن سعد بن أبي كقاص، كالشيرازم في األلقاب عن عمر، كالطبراني في الكبير عن 

كقيس بن ثابت، كزيد مالك بن الحويرث، كابن عقدة في المواالة عن حبيب بن بدر بن كرقا، 
بن شراحيل األنصارم، كالخطيب عن أنس بن مالك، كالحاكم، كابن عساكر عن طلحة، 

كالطبراني في الكبير عن عمرك بن مرة، كأحمد، كالنسائي، كابن حباب، كالحاكم، كالضياء عن 
أبي بريدة، كالنسائي عن عمرك بن ذر، كعبد اهلل بن أحمد عن جماعة، منهم: ابن عباس، كابن 

 شيبة، عن أبي ىريرة، كاثني عشر رجبل من الصحابة. انتهى.
كفي كنز العماؿ أنو أخرجو ابن جرير، أم: في تهذيب اآلثار كصححو عن علي عليو السبلـ، 

كىو أيضا في مشكل اآلثار للطحاكم عن علي عليو السبلـ، كإذا راجعت ما مر كجدت زيادة 
 على ما ىنا كاهلل أعلم.

بلمة الكبير عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء في شرح حديث كقاؿ السيد الع
الثقلين، بعد أف ذكر حديث أحمد بن حنبل: حدثنا أسود، عن عثماف بن المغيرة، عن علي بن 
ربيعة قاؿ: لقيت زيد بن أرقم فقلت لو: )) سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: 

 ؟ قاؿ: نعم ((.إني تارؾ فيكم الثقلين 
 قاؿ السيد: كىذا سند صحيح على شرط محمد بن إسماعيل، أم: البخارم.

قلت: ال يعترض على ىذا بأف البخارم لم يخرج لعلي بن ربيعة، فإنو يعني أف علي بن ربيعة 
 على شرط البخارم، كال يشترط في ذلك أف يكوف قد أخرج لو كما مر.
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رح حديث أحمد بن حنبل: حدثنا األسود، حدثنا شريك، عن كقاؿ السيد عبد اهلل في ش
الركين، عن القاسم بن حساف، عن زيد بن ثابت قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

أك ما بين  -كسلم: )) إني تارؾ فيكم خليفتين، كتاب اهلل حبل ممدكد ما بين السماء كاألرض 
 ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ((.كعترتي أىل بيتي، كإنه -السماء إلى األرض 

 كركاه أحمد، عن أبي الزبير، عن شريك.
قاؿ السيد: الركين ىو ابن الربيع الفزارم الكوفي أبو الربيع، كثقو أحمد كالنسائي، كخرج لو 

 مسلم كاألربعة، كمن أئمتنا محمد.
نسائي كأبو داكد، كمن كأما القاسم بن حساف فهو العامرم الكوفي، كثقو ابن حباف، كخرج لو ال

 أئمتنا الناصر األيطركش عليو السبلـ.
 كأما زيد بن ثابت فهو األنصارم، استصغر يـو بدر، كأكؿ مشاىده أيحد.

ىذا كأما أسود بن عامر فقاؿ فيو في شرح حديث المنزلة: كأسود بن عامر أبو عبد الرحمن 
كخرج لو الجماعة كلهم، كمن الشامي، قاؿ أبو حاتم: صدكؽ، ككثقو ابن المديني كأحمد، 

 أئمتنا المرشد، كأبو طالب، كابن منصور.
قاؿ: كأما شريك فهو: بن عبد اهلل بن أبي شريك النخعي، أبو عبد اهلل الكوفي قاضيها، ثم 

قاؿ: خرج لو مسلم كاألربعة، كمن أئمتنا األربعة. ثم قاؿ السيد عبد اهلل في شرح حديث زيد 
كإف اختلفت فيو األلفاظ، قد ركاه جماعة من الصحابة منهم  بن ثابت: قلت: حديث الباب

أمير المؤمنين ركاه في المجموع، كعلي بن موسى في الصحيفة، كالترمذم، كابن جرير 
كصححو، كمنهم جابر بن عبد اهلل، أخرجو الترمذم، كابن أبي شيبة، كالخطيب في المتفق 

الطبراني في الكبير، كساؽ السيد نحو ما  كالمفترؽ، كمنهم حذيفة بن أسيد حديثا مبسوطا عند
مر من تعداد ركاة الحديث من الصحابة، كالمخرجين لو من أىل الحديث، ثم قاؿ: كركاه 

الهادم عليو السبلـ في األحكاـ، كالقاسم في الكامل المنير، كالمؤيد باهلل، كالحسن بن يحيى 
مشهور تلقتو األيمة من غير  كىذا خبر -أم الحسن بن يحيى  -في الجامع الكافي، قاؿ: 

 تواطؤ، كقاؿ المنصور باهلل القاسم بن محمد: كىو متواتر مجمع على صحتو.
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قلت: كالحسن بن يحيى ىو: الحسن، بن يحيى، بن الحسين، بن زيد، بن علي، بن الحسين، 
بار علماء بن علي، بن أبي طالب عليهم السبلـ، أحد أركاف المذىب الزيدم بالكوفة، كأحد ك



السلف من آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقد ركل عنو في الجامع الكافي كثيرا من 
الفقو، كما ركل كثيرا في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ، كعبد اهلل بن 

 موسى )عليو السبلـ(، كمحمد بن منصور رحمو اهلل.
في الجواب عن رياض مقبل بذكر األسانيد كألفاظ كقد مر تخريج كاسع لهذا الحديث 

الحديث، كفيو: )) لن يفترقا (( في أكثر الركايات فراجعو، كمقتضى كثرة الشواىد مع تعدد 
األسانيد التي حسن بعضها بعض المحدثين، أك كثقوا رجالها أك صححوىا كما مر، أف الحديث 

لي الحوض ((، كفي بعض ألفاظو بل أكثرىا صحيح بتمامو، كمنو قولو: )) لن يفترقا حتى يردا ع
ما يفيد فائدة قولو: )) لن يفترقا (( كقولو في بعض ألفاظو: )) فتمسكوا بهما ((، كقد مر 

االحتجاج بالحديث كبياف كجو داللتو، فخذ ذلك مما مر، فتبين بما ذكرنا صحة الحديث 
 بتمامو.

قا (( كجده يركل من مصادر كثيرة بل من اطلع على طرؽ الحديث بلفظ: )) إنهما لن يفتر 
متباينة، بحيث يتبين أنو ال مجاؿ للشك في ثبوتو، كأنو ال يطعن فيو إال جاىل أك متجاىل، كأنو 

ال معنى لتعرض النواصب أك بعضهم للكبلـ في سند من أسانيده، أك راك من ركاتو، ألف 
معلوما متيقنا، كلم يبق  األسانيد إذا كثرت قوم بعضها ببعض، فإذا كثرت جدا صار الحديث

مجاؿ للكبلـ في أحد ركاتو، ألف العلم بالحديث كتيقن صدكره عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم، بواسطة كثرة الركاة كتباين المصادر، التي ال تتفق على الكذب في مجرل العادة، 

 يغني ذلك عن النظر في األسانيد كالبحث عن الرجاؿ.
ن تكلم من المحاربين للفضائل، في بعض أسانيد قولو صلى اهلل عليو كآلو ىذا مع أف كبلـ م

كسلم: )) إنهما لن يفترقا ((، إنما مرجعو إلى اعتماد جرح جارح لخصمو، كىو متهم فيو كما 
 كررناه مرارا، كإليك جملة من أمثلة ذلك مما ذكره ابن عبد البر، ليدؿ على أنو ال يعمل بو.
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( 150ابو جامع بياف العلم كفضلو، في باب حكم قوؿ العلماء بعضهم في بعض )صقاؿ في كت
ط إدارة الطباعة المنيرية بمصر، ذكر الحديث عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) دب 

إليكم داء األيمم قبلكم الحسد كالبغضاء ((، أكرده من طرؽ بأسانيد ذكرىا، ثم ركل بإسناده 
تمعوا علم العلماء كال تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذم نفسي بيده عن ابن عباس قاؿ: اس

لهم أشد تغايرا من التيوس في زربها، ثم أكرد بسنده عن مالك بن دينار أنو قاؿ: يؤخذ بقوؿ 
العلماء كالقراء في كل شيء إال قوؿ بعضهم في بعض، فإنهم أشد تحاسدا من التيوس... إلى 



في حديثو: فإني كجدتهم أشد تحاسدا من  -جاؿ السند أم أحد ر  -أف قاؿ: كقاؿ سعيد 
التيوس بعضها على بعض، كأكرد بسنده عن عبد العزيز بن ]أبي[ حاـز قاؿ: سمعت أبي يقوؿ: 

العلماء كانوا فيما مضى من الزماف إذا لقي العالم من ىو فوقو في العلم كاف ذلك يـو غنيمة، 
ىو دكنو لم يزه عليو، حتى كاف ىذا الزماف فصار كإذا لقي من ىو مثلو ذاكره، كإذا لقي من 

الرجل يعيب من ىو فوقو، ابتغاء أف ينقطع منو حتى يرل الناس أنو ليس بو حاجة إليو، كال 
-أم ابن عبد البر  -يذاكر من ىو مثلو، كيزىى على من ىو دكنو فهلك الناس، قاؿ أبو عمر 

 بتة جاىلة، ال تدرم ما عليها في ذلك.: ىذا باب قد غلط فيو كثير من الناس، كضلت بو نا
فيمن اتخذه جمهور من جماىير المسلمين إماما في الدين  -ثم قاؿ: كالدليل على أنو ال يقبل 

قوؿ أحد من الطاعنين: أف السلف رضواف اهلل عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كبلـ   -
اس، كمالك بن دينار، كثير في حاؿ الغضب، كمنو: ما حمل عليو الحسد، كما قاؿ ابن عب

، كمنو: على جهة التأكيل مما ال يلـز القوؿ فيو ما قالو القائل فيو، كقد حمل بعضهم  كأبو حاـز
على بعض بالسيف تأكيبل كاجتهادا، ال يلـز تقليدىم في شيء منو دكف برىاف كال حجة توجبو، 

في بعض، مما ال يجب كنحن نورد في ىذا الباب من قوؿ األئمة الجلة الثقات السادة بعضهم 
 أف يلتفت إليو، كال يخرج عليو ما يوضح لك صحة ما ذكرنا كباهلل التوفيق.

ثم ذكر بإسناده عن مغيرة عن حماد، أنو ذكر أىل الحجاز فقاؿ: قد سألتهم فلم يكن عندىم 
 شيء، كاهلل لصبيانكم أعلم منهم بل صبياف صبيانكم، ثم قاؿ ابن
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عن ابن شهاب أنو قيل لو: تركت المدينة كلزمت شغبا )كذا( كأداما كتركت عبد البر: كركينا 
 العلماء يتامى بالمدينة ؟ فقاؿ: أفسدىا علينا العبداف، ربيعة، كأبو الزناد.

ثم ذكر بسنده عن مغيرة قاؿ: قاؿ حماد: لقيت عطاء كطاككسا كمجاىدا، فصبيانكم أعلم 
بغي منو، كقد كاف أبو حنيفة كىو أقعد الناس بحماد منهم بل صبياف صبيانكم، قاؿ مغيرة: ىذا 

 يفضل عطاء عليو.
 قلت: ىذا يتهم بو مغيرة لغرض الحط من حماد شيخ أبي حنيفة.

 ثم ذكر ابن عبد البر بإسناده عن أبي حنيفة أنو قاؿ: ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح.
ؿ: حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن ثم قاؿ ابن عبد البر: كأخبرنا حكم قاؿ: حدثنا يوسف، قا

خيراف الفقيو العبد الصالح، قاؿ: حدثنا شعيب بن أيوب سنة ستين كمائتين، قاؿ: سمعت أبا 
يحيى الحماني يقوؿ: سمعت أبا حنيفة يقوؿ: ما رأيت أحدا أفضل من عطاء بن أبي رباح، كال 



 رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي.
بعد صدكره عن أبي حنيفة، ألنو محقق مدقق يعلم معنى ىذه قلت: قد قدمنا أف ىذا الكبلـ ي

الكلمة، كقد رأل كثيرا من الناس كال يعلم درجاتهم في الكذب، حتى يحكم بأف جابرا ال يفوقو 
في الكذب أحد من الكذابين، كىو على كرعو ال يجازؼ في الكبلـ، فحملي ىذه الركاية على 

لك شعيب بن أيوب إف كاف شعيب بن أيوب بن أحد رجاؿ السند أقرب، كلعل أقرب إلى ذ
رزيق أبا بكر الصرفيني، فقد ذكره الخطيب كذكر أنو من أىل كاسط، فهو متهم في جابر 

لعداكة أىل كاسط للشيعة، كما تفيده ركاية الذىبي في التذكرة في ترجمة ابن السقاء عبد اهلل 
كاية: كاتفق أنو أملى حديث ،ط الهند(، كلفظ الر 165/ص3بن محمد بن عثماف الواسطي )ج

الطير فلم تحتملو نفوسهم، فوثبوا بو كأقاموه كغسلوا موضعو، فمضى كلـز بيتو، كلم يحدث 
 أحدا من الواسطيين، فلهذا قل حديثو عندىم.

مع أف الخطيب قاؿ في ترجمة شعيب بن أيوب. أخبرني محمد بن أبي علي األصبهاني، أخبرنا 
 افعي باألىواز، أخبرنا أبو عبيدأبو علي الحسين بن محمد الش
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يقوؿ: إني  -يعني أبا داكد سليماف بن األشعث  -محمد بن علي اآلجرم، قاؿ: كسمعتو 
 أخاؼ اهلل في الركاية، عن شعيب بن أيوب الصريفيني. انتهى.
 فتضعيف شعيب أكلى من تضعيف جابر الجعفي ألجل ركايتو.

د بن محمد، قاؿ: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس ثم قاؿ ابن عبد البر: كحدثنا أحم
الخفاؼ، قاؿ: حدثنا محمد بن جرير بن يزيد، قاؿ: حدثنا محمد بن حميد، قاؿ: حدثنا جرير 
بن عبد الحميد، عن مغيرة، قاؿ: قدـ علينا حماد بن أبي سليماف من مكة فأتيناه لنسلم عليو، 

قيت عطاء كطاككسا كمجاىدا، فلصبيانكم كصبياف فقاؿ لنا: أحمدكا اهلل يا أىل الكوفة فإني ل
 صبيانكم أعلم منهم.

قلت: الركاية األكلى عن مغيرة، سندىا غير ىذا السند، كلفظو: حدثنا عبد الوارث بن سفياف، 
قاؿ: حدثنا قاسم بن أصبغ، قاؿ: حدثنا أحمد بن زىير، قاؿ: حدثنا يحيى بن معين، قاؿ: 

 حدثنا جرير، عن مغيرة.
يب التهذيب في ترجمة حماد، كقاؿ القطاف: حماد أحب إلي من مغيرة، ككذا قاؿ ابن كفي تهذ

 معين، كقاؿ: حماد ثقة.
قلت: لعلهما من األقراف الذين تكوف بينهم المنافسة، فأراد مغيرة الحط من حماد بنسبة كبلـ 



، كال يقولها ينقصو، كىو بعيد أف يصدر من عاقل يفهم، ألف في تلك الكلمة مبالغة غير مقبولة
إال مغفل ال يدرم أنها تكوف نقصا في قائلها، كمع ىذا فحماد شيخ أبي حنيفة ينسب إليو 

الرأم، كمخالفة كثير من ركايات أىل الحديث، كمغيرة عثماني زعموا أنو صاحب سنة، كقد 
تكلموا في أبي حنيفة كأكثركا من أجل ىذا، فكيف ال يتكلم مغيرة في حماد مع عداكة 

ب، كينسب إليو ذلك الكبلـ لينقصو ؟! كما نسبوا إلى أبي حنيفة أقواال منفرة لهذا المذى
 الغرض، كقد أكردىا الخطيب في تاريخو في ترجمة أبي حنيفة كاسمو النعماف.

قاؿ ابن عبد البر في الباب الذم ننقل منو ىذه األقواؿ بإسناده عن ابن أبي ذئب، عن الزىرم 
عرل اإلسبلـ من أىل مكة، كال رأيت قوما ما أشبو بالنصارل من قاؿ: ما رأيت قوما أنقض ل

السبائية )كذا(، قاؿ أحمد بن يونس ) أم أحد رجاؿ السند كىو شيخ ابن عبد البر ( يعني: 
 الرافضة.

(1/557) 

 

قلت: ىذا تحامل على من يسميهم الرافضة فليسوا كلهم سبأية، بل ال نعلم أحدا منهم كذلك، 
تاني في الملل كالنحل كابن حـز في الفصل، قد نسبا مذىب عبد اهلل بن سبأ كإف كاف الشهرس

 إلى بعضهم، فاهلل أعلم بالحقيقة.
قاؿ أبو عمر: فهذا حماد بن أبي سليماف كىو فقيو أىل الكوفة بعد النخعي القائم بفتواىا، 

(، كقعد كىو معلم ابن حنيفة، كقيل إلبراىيم النخعي: من نسأؿ بعدؾ ؟ قاؿ: حماد )كذا
 مقعده بعده.

يقوؿ في عطاء كطاككس كمجاىد: كىم عند الجميع أرضى منو كأعلم، كفوقو في كاؿ حاؿ ما 
ترل، كلم ينسب كاحد منهم إلى االرجاء، كقد نسب إليو حماد ىذا كعيب فيو، كعنو أخذه أبو 

 حنيفة كاهلل أعلم.
 قلت: الراجح أنو مكذكب على حماد لعداكة المذىب.

د البر: كىذا ابن شهاب قد أطلق على أىل مكة في زمانو أنهم ينقضوف عرل قاؿ ابن عب
اإلسبلـ، ما استنثى منهم أحدا كفيهم من جلة العلماء، من ال خفاء بجبللتو في الدين، كأظن 

 لما ركم عنهم في الصرؼ كمتعة النساء. -كاهلل أعلم  -ذلك 
: حدثنا نعيم بن حماد، قاؿ: حدثنا أبو قاؿ ابن عبد البر: كذكر الحسن بن علي الحلواني، قاؿ

معاكية، عن األعمش قاؿ: كنت عند الشعبي فذكركا إبراىيم، فقاؿ: ذاؾ رجل يختلف إلينا ليبل 
كيحدث الناس نهارا، فأتيت إبراىيم فأخبرتو فقاؿ: ذلك يحدث عن مسركؽ، كاهلل ما سمع منو 



 شيئا قط.
ضل، قاؿ: حدثنا محمد بن جرير، قاؿ: حدثنا أحمد بن محمد، قاؿ: حدثنا أحمد بن الف

حدثني زكريا بن يحيى، قاؿ: حدثنا قاسم بن محمد بن أبي شيبة، قاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن 
األعمش قاؿ: ذكر إبراىيم النخعي عند الشعبي فقاؿ: ذاؾ األعور الذم يتستفتيني بالليل 

 كيجلس يفتى الناس في النهار.
 ذاؾ الكذاب لم يسمع من مسركؽ شيئا. قاؿ: فذكرت ذلك إلبراىيم فقاؿ:

كذكر ابن أبي خيثمة ىذا الخبر عن أبيو قاؿ: كاف ىذا الحديث في كتاب أبي معاكية، فسألناه 
 عنو، فأبى أف يحدثنا بو، قاؿ أبو عمر: معاذ اهلل أف يكوف الشعبي
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بي عوقب لقولو في كذابا، بل ىو إماـ جليل كالنخعي مثلو جبللة كعلما كدينا، كأظن الشع
الحارث الهمداني: حدثني الحارث، ككاف أحد الكذابين، كلم يىًبن من الحارث كذب، كإنما 

نقم عليو إفراطو في حب علي كتفضيلو لو على غيره، كمن ىاىنا كاهلل أعلم كذبو الشعبي، ألف 
 الشعبي يذىب إلى تفضيل أبي بكر، كإلى أنو أكؿ من أسلم.

بسنده عن أحمد بن صالح قاؿ: سألت عبد اهلل بن كىب، عن عبد اهلل ثم ذكر ابن عبد البر 
بن يزيد بن سمعاف؟ فقاؿ: ثقة، فقلت: إف مالكا يقوؿ فيو: كذاب، فقاؿ: ال يقبل قوؿ بعضهم 

 في بعض.
ثم ذكر ابن عبد البر بسنده عن يونس بن عبد األعلى، قاؿ: حدثنا ابن كىب، قاؿ مالك: 

اؿ: أنزلوىم منكم منزلة أىل الكتاب، ال تصدقوىم كال تكذبوىم، } كذكر عنده أىل العراؽ، فق
ًإلىهيكيٍم كىاًحده ...{ اآلية ]العنكبوت: ًإلىهينىا كى نىا كىأيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم كى  [.46كىقيوليوا آمىنَّا بًالًَّذم أيٍنًزؿى ًإلىيػٍ

ه المقالة التي كركينا عن محمد بن الحسن أنو دخل على مالك بن أنس يوما، فسمعو يقوؿ ىذ
حكاىا عنو ابن كىب في أىل العراؽ، ثم رفع رأسو فنظر مني فكأنو استحيا، كقاؿ: يا أبا عبد 

 اهلل أكره أف تكوف غيبة، كذلك أدركت أصحابنا يقولوف.
كقاؿ سعيد بن منصور: كنت عند مالك بن أنس فأقبل قـو من أىل العراؽ فقاؿ: } تػىٍعًرؼي ًفي 

ليوفى عىلىٍيًهٍم آيىاتًنىا{]الحج:كيجيوًه الًَّذينى كى   [.72فىريكا اٍلميٍنكىرى يىكىاديكفى يىٍسطيوفى بًالًَّذينى يػىتػٍ
كركل أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قاؿ: سمعت جبير بن دينار قاؿ: سمعت يحيى 

 بن أبي كثير قاؿ: ال يزاؿ أىل البصرة بشر  ما أبقى اهلل فيهم قتادة.



يقوؿ: متى كاف العلم في السمَّاكين ؟! ييعرّْض بيحيى بن أبي كثير، كاف قاؿ: كسمعت قتادة 
 أىل بيتو سمَّاكين.
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ثم ذكر ابن عبد البر بسنده عن سلمة بن سليماف، أنو قاؿ: قلت البن المبارؾ: كضعت من 
 رأم أبي حنيفة كلم تضع من رأم مالك، قاؿ: لم أره عالما.

 كلعل األصل عالما.قلت: ىكذا في النسخة علما 
 قاؿ ابن عبد البر: كىذا مما ذكرنا مما ال يسمع من قولهم، كال يلتفت إليو، كال يعرج عليو.

قلت: إذا كاف الخبلؼ في المذىب تارة، كالغضب تارة، كالمنافسة تارة تجرىم إلى الكبلـ في  
سبب الباعث على كبار أىل الحديث، أمثاؿ النخعي، كقتادة، ال يحجزىم كرع، ألنو يغلبهم ال

الكبلـ، فيتأكلوف أنو يجوز ذلك الكبلـ لمصلحة أك استحقاؽ، فباألكلى أف يتجرأكا على الكبلـ 
من أجل اختبلؼ العقائد، في أمثاؿ أبي خالد الواسطي، كحسين بن علواف، كابن ضميرة، 

تقاده، كعمرك بن جميع، كعبد اهلل بن داىر الرازم، ألف من تجرأ على األكابر في نظره كاع
تجرأ على األصاغر عنده، ككذلك من تجرأ من أجل االختبلؼ في المذىب الذم ليس بكثير 

 تجرأ على من بينو كبينو خبلؼ كبير، أمثاؿ جابر الجعفي، كيزيد بن أبي زياد، كالحارث.
قاؿ ابن عبد البر: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، قاؿ: حدثنا ابن أبي دليم، قاؿ: حدثنا ابن 

قاؿ: حدثنا محمد بن يحيى المصرم، قاؿ: سمعت عبد اهلل بن كىب يقوؿ: سئل  كضاح،
مالك عن مسألة فأجاب فيها، فقاؿ لو السائل: إف أىل الشاـ يخالفونك فيها، فيقولوف كذا 

ككذا، فقاؿ: كمتى كاف ىذا الشأف بالشاـ؟! إنما ىذا الشأف كقف على أىل المدينة كالكوفة!! 
قولو في أىل الكوفة كأىل العراؽ، كخبلؼ المعركؼ عنو من تفضيلو  كىذا خبلؼ ما تقدـ من

لؤلكزاعي، كخبلؼ قولو في أبي حنيفة المذكور قبل ىذا في الباب قبل ىذا، ألف شأف المسائل 
 بالكوفة مداره على أبي حنيفة كأصحابو، كالثورم.

شيئا، كال نرل ذلك إال قاؿ عبد اهلل بن غانم: قلت لمالك إنا لم نكن نرل الصفرة كال الكدرة 
الدـ العبيط )يعني في الحيض(، فقاؿ مالك: كىل الصفرة إال دـ؟ ثم قاؿ: إف ىذا البلد) أم 

 المدينة( إنما كاف العلم فيو بالنبوة، كإف غيرىم إنما العمل فيهم بأمر الملوؾ.
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ل المدينة أف العمل كىذا من قولو أيضا خبلؼ ما تقدـ، كقد كاف أىل العراؽ يضيفوف إلى أى
عندىم بأمر األيمراء، مثل ىشاـ بن إسماعيل المخزكمي كغيره، كىذا كلو تحامل من بعضهم 

 على بعض.
كساؽ ابن عبد البر زيادة تشبو ما مضى، ثم قاؿ: كقد كاف ابن معين عفى اهلل عنو يطلق في 

ك بن مركاف أبخر الفم، أعراض الثقات األئمة لسانو بأشياء أنكرت عليو، منها قولو: عبد المل
ككاف رجل سوء، كمنها قولو: كاف أبو عثماف النهدم شرطيا، كمنها قولو في الزىرم: أنو كلي 
الخراج لبعض بني أيمية، كأنو فػىقىدى مرة ماال فأتهم بو غبلما لو، فضربو فمات من ضربو، كذكر  

و، كمنها قولو في كبلما خشنا في قتلو على ذلك غبلمو، تركت ذكره، ألنو ال يليق بمثل
 األكزاعي: إنو من الجند كال كرامة.

كقاؿ: حديث األكزاعي عن الزىرم، كيحيى بن أبي كثير ليس يثبت، كمنها قولو في طاككس:  
كاف شيعيا، ذكر ذلك كلو األزدم محمد بن الحسين الموصلي الحافظ، في األخبار التي في 

ابن معين، كقد ركاه مفترقا جماعة عن ابن آخر كتابو في الضعفاء، عن الغبلبي ) كذا (، عن 
معين، منهم: عباس الدكرم، كغيره، كمما نقم على ابن معين كًعيبى بو أيضا، قولو في الشافعي: 

 إنو ليس بثقة.
ثم قاؿ ابن عبد البر: كقد تكلم ابن أبي ذؤيب في مالك بن أنس بكبلـ فيو جفاء كخشونة،  

ارا منو لقوؿ مالك في حديث البيعين بالخيار، ككاف كرىت ذكره، كىو مشهورك عنو، قالو إنك
إبراىيم بن سعد يتكلم فيو كيدعو عليو، كتكلم في مالك أيضا فيما ذكره الساجي في كتاب 

العلل، عبد العزيز بن أبي سلمة، كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كابن إسحاؽ، كابن أبي يحيى، 
تكلم فيو غيرىم لتركو الركاية عن سعد بن إبراىيم، كابن أبي الزناد، كعابوا أشياء في مذىبو، ك 

كركايتو عن داكد بن الحصين، كثور بن زيد، كتحامل عليو الشافعي كبعض أصحاب أبي حنيفة 
في شيء من رأيو، حسدا لموضع إمامتو، كعابو قـو إلنكاره المسح على الخفين في الحضر 

ف النساء في األعجاز، كفي قعوده عن كالسفر، كفي كبلمو في علي كعثماف، كفي فتياه بإتيا
مشاىدة الجماعة في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كنسبوه بذلك إلى ما ال 

 يحسن ذكره، كقد برأ اهلل عز كجل مالكا عما قالوه، ككاف إف شاء اهلل عنده كجيها.
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بة كالذـ، فلم يقنعوا بذـ العامة دكف ثم قاؿ ابن عبد البر: كاهلل لقد تجاكز الناس الحد في الغي
 الخاصة، كال بذـ الجهاؿ دكف العلماء، كىذا كلو بحمل الجهل كالحسد. انتهى المراد.



كقد بسط في ىذا الباب كاكتفينا بما نقلنا ميبل إلى االختصار، كألف الغرض بياف أنو يكوف الذـ 
يمن ظهرت عدالتو لم يلتفت كالجرح لدكاعي النفس، كىو غير معموؿ بو، فلذلك إف كاف ف

إليو، مع ظهور الباعث النفسي، من عداكة مذىب، أك منافسة على منصب، كلم يعتبر موجبا 
 للتوقف في المجركح.

كإف كاف في مجهوؿ، كقد ظهر الباعث على الذـ، فكذلك ال يلتفت إليو، بل قد يكوف قرينة 
بالقدر، فإنهم يعبركف بالرفض عن  للمذىب الصحيح، كالذـ بالتشيع أك بالرفض عند القـو أك

حب علي عليو السبلـ كتقديمو، كيعبركف بالقدر عن نفي الجبر، كذلك مدح بإثبات عدؿ اهلل 
كحكمتو، كيلحق بهذا قوؿ الجوزجاني: زائغ، فهي عبارة عن بعض ما ذكرناه، كمن طالع كتبهم 

بسبب عداكة المذىب، كعرؼ معاملتهم للشيعة، عرؼ أنهم يتجرأكف على ذـ الكثير منهم، 
كإف اختلفت درجاتهم في ذلك كاختلفوا في بعض الشيعة، فقد اتضح تعصبهم ضدىم، 

 كتحاملهم عليهم، كتعنتهم عليهم في أسباب الجرح.
كمن شك في ىذا !! فليطالع كتبهم بتحرير فكر كإنصاؼ، يجد ما ذكرناه كاضحا جليا، كيتبيّْن 

يو، إال أنو يعتبر قرينة للصبلح كعبلمة لحب علي عليو لو أف كبلمهم في الشيعة ال يلتفت إل
السبلـ، الذم ىو عبلمة اإليماف، فهو إلى أف يكوف تعديبل أقرب من أف يصلح للتعويل عليو 
في جرح أك تضعيف، فما رككه من فضائل توافق المعلـو أك ال تخالفو فهو مقبوؿ، كال يرده 

ى بدعتهم، ألنو ال يستوم أىل الحق كأىل البدع، قوؿ النواصب كأنصارىم المبتدعين الدعاة إل
فأىل الحق ىم حملة العلم العدكؿ. أما أىل البدع فيحذر منهم، كال سيما الدعاة إلى بدعتهم، 

كأكثر أىل الجرح كالتعديل من العثمانية من ىذا القبيل، كباهلل التوفيق كصلى اهلل على محمد 
 كآلو كسلم كالحمد هلل رب العالمين.
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 [ مسألة القباب كالتمسح بالتراب] 
l 

 الحمد هلل رب العالمين كصلى اهلل كسلم على محمد كآلو الطاىرين.
 كبعد:

 فهذا جواب في مسألة القباب كالتمسح بالتراب من الرد على مقبل.
فقد أصبح بحمد اهلل المجتمع اليمني يستنكر بفطرتو  (: 141قاؿ مقبل في الرياض صفحة ) 

بالتراب الذم على قبر الهادم رحمو اهلل، كيقولوف: ما زاؿ ىؤالء ) أم: الشيعة التمسح 



المذكوركف في أكؿ الكبلـ ( يدجلوف علينا، كربما تناكؿ بعضهم الهادم رحمو اهلل كىم ال 
يدركف أنو لو كاف حيا لكاف أعظم المنكرين لهذا الفعل القبيح، كىل يرضى الهادم رحمو اهلل 

 ؟! } أـ من يجب المضطر إذا دعاه، كيكشف السوء، كيجعلكم خلفاء أف يكوف شريكا هلل
 األرض أإلو مع اهلل {.

صحيح أف الهادم رحمة اهلل عليو ال يرضى أف يجعل شريكا هلل، ككذلك  الجواب كباهلل التوفيق:
ال يرضى العلماء كسائر المسلمين، حتى العامة ال نعلم أحدا منهم يرضى ذلك، كلكن متى كاف 

 تمسح بتراب قبره شركا ؟! متى كانت تنكره الفطرة ؟! متى كاف فعبل قبيحا ؟!ال
كأما قولك: كيقولوف ما زاؿ ىؤالء يدجلوف علينا. فبل ندرم مغزاه، فهل تعني أف ذكر اإلماـ 
الهادم كعلمو كفضلو كجهاده في سبيل اهلل، كمئاثره العظيمة في اليمن بإحياء الدين كدفاع 

 ن كأشباه ذلك، ىل تعتبر ىذا القوؿ دجبل كتضليبل ؟!!القرامطة المفسدي
إنك إما أف تكوف تعتقد حركبو كانت جهادا في سبيل اهلل، فيلـز أف تعتقد فضلو !! ألف اهلل 

اللَّوي  تعالى يقوؿ: } فىضَّلى اللَّوي اٍلميجىاًىًدينى بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبلِّ كىعىدى 
[، كقاؿ تعالى: } 95اٍلحيٍسنىى كىفىضَّلى اللَّوي اٍلميجىاًىًدينى عىلىى اٍلقىاًعًدينى أىٍجرنا عىًظيمنا { ]النساء:

 [69كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىا كىًإفَّ اللَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى { ]العنكبوت:
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ا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ًتجىارىةو تػيٍنًجيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو ، تػيٍؤًمنيوفى كقاؿ تعالى: } يى 
ره لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم  تػىٍعلىميوفى ، بًاللًَّو كىرىسيوًلًو كىتيجىاًىديكفى ًفي سىًبيًل اللًَّو بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ذىًلكيٍم خىيػٍ

ا اأٍلىنٍػهىاري كىمىسىاًكنى طىيّْبىةن ًفي جىنَّاًت عىٍدفو  يػىٍغًفرٍ  لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنَّاتو تىٍجًرم ًمٍن تىٍحًتهى
ًذينى هىا الَّ ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي ، كىأيٍخرىل تيًحبُّونػىهىا نىٍصره ًمنى اللًَّو كىفػىٍتحه قىرًيبه كىبىشًّْر اٍلميٍؤًمًنينى ، يىا أىيػُّ 

[، كقاؿ تعالى: } ًإفَّ اللَّوى 14-10آمىنيوا كيونيوا أىٍنصىارى اللًَّو... { إلى آخر السورة ]الصف:
ٍقتػي  ًبيًل اللًَّو فػىيػى ليوفى كىيػيٍقتػىليوفى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىالىهيٍم بًأىفَّ لىهيمي اٍلجىنَّةى يػيقىاتًليوفى ًفي سى

ٍيًعكيمي الًَّذم بىايػىٍعتيٍم ًبًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي { ... { إ لى قولو تعالى: } فىاٍستىٍبًشريكا بًبػى
 [.111]التوبة:

يقوؿ الهادم عليو السبلـ في الجزء الثاني من األحكاـ، في أكائلو في باب القوؿ في 
ألعرؼ تجارة هلل درىا من المكاسب كالتجارات: قاؿ يحيى بن الحسين رضي اهلل عنو: إني 

تجارة يربح تاجرىا، كيسُّر طالبها، كيوفق مشتريها، كينعم صاحبها، كيتملك من دخل فيها، 
كيوسر من آثرىا )أم في اآلخرة( تجارة تنجي من عذاب أليم، كلكن ال طالب لها فأذكرىا، كال 



اٍلعيٍسًر ييٍسرنا ، ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر  راغب فيها فأشرحها، كال مؤثر لها فأفسرىا، كبلى كعسى } فىًإفَّ مىعى 
 ( إلخ كبلمو عليو السبلـ.1[... )6-5ييٍسرنا { ]الشرح:

كيعني بهذه التجارة الجهاد، ككاف ىذا قبل خركجو اليمن بطلب أىلها في المرة الثانية، ككاف 
هلل، فخرج يتألم من غلبة الجور ككثرة الفساد في الدين، كتقاعد الناس عن الجهاد في سبيل ا

 اليمن كجاىد.
__________ 
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( في ترجمة كالده علي بن محمد الشوكاني، 478/ ص1كذكر الشوكاني في البدر الطالع ) ج
أف نسبو ينتهي إلى الدعاـ، كقاؿ في الدعاـ الذم كاف يذكره الهادم عليو السبلـ في خطبتو 

 ة في خركجو من الرس إلى اليمن. انتهى.لكونو من أنصاره، كممن لو العناي
كقاؿ الهادم عليو السبلـ في أكاخر كتاب األحكاـ، في كتاب الزىد في باب القوؿ في فضل 

حسن الخلق كفضل الصبلة، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كفضل يـو الجمعة، كذكر في 
بن الحسين صلوات اهلل عليو:  الباب ما ركم في يـو الجمعة أنها تقـو فيو الساعة، قاؿ يحيى

ما زلت مذ ركيت ىذا الحديث يدخلني في كل يـو جمعة كجل كخوؼ، كما ذلك من سوء ظني 
بربي كال قلة معرفة مني برحمة خالقي، كلكن مخافة من لقائو، كلم أقم بما أمرني بالقياـ بو، 

ندم كلدم، من كأنهض بما حضني على النهوض فيو، كجعلو أكبر فرائضو علٌي، كأعظمها ع
مباينة الفاسقين، كجهاد الظالمين، كالنصرة لدين رب العالمين، كإني ألرجو أف يكوف سبحانو ال 

يعلم مني تقصيرا في طلب ذلك، كال في الحرص على أف أكوف كذلك، كلكن ال راغب في 
 الحق، كال طالب لو من الخلق، كال معين لي عليو، كال مؤازر لي فيو، كقد دعوت إلى ذلك

فعصيت، كنهضت بو فخذلت كخليت، كدعوت إلى الرحمن، كجهدت في إحياء ما أيميت من 
اإليماف فصيٌمت آذاف ىذا الخلق عن دعوتي، كزىدكا فيما خبركا من حقائق سيرتي، كخولفت 

في أمر اهلل فلم أتبع، كعصيت فلم أطع، فقلت: ربي إني ال أملك إال نفسي فبعتها منو، كمالي 
البيت الحراـ، بما بذؿ لي من الثمن الربيح ذك الجبلؿ كاإلكراـ، حين يقوؿ: في جوؼ الكعبة 

(. ككبلمو بعدىا في 1} ًإفَّ اللَّوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىالىهيٍم ...{ إلى آخر اآلية )
 ىذا المعنى.

ماؿ بالسحر، قاؿ يحيى كقاؿ عليو السبلـ في أكاخر األحكاـ، في باب القوؿ في فضل األع



 بن الحسين صلوات اهلل عليو: من فتح لو باب الدعاء فليكن أكثر
__________ 
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ما يدعو هلل بو أف يسألو الرضى، كأف يرزقو الجهاد في سبيلو كالشهادة، فإف ذلك أفضل ما 
 (. انتهى.1أيعطي العاملوف )

ن كقبل خركجو في المرة الثانية، فرحمة اهلل عليو كرضوانو، لقد  ككاف ىذا بعد عودتو من اليم
كاف حريصا على نصرة الحق كإماتة الباطل، حتى كاف ظهور المعاصي ضد حياتو، كلذلك قاؿ 
فيما ركم عنو في سيرتو: لكل شيء ضد، كضد حياتي المعاصي، فرحمة اهلل عليو كرضوانو لقد 

 جاىد جهادا كبيرا.
ىل ترل قتالو كاف جهادا في سبيل اهلل لو فيو الفضل العظيم ؟! فلماذا  ل:كنعود فنقوؿ لمقب

يكوف ذكر فضلو دجبل كتضليبل ؟! أـ ىل تعني بالدجل كالتضليل أف علماء الشيعة في اليمن 
يستحق  -كالعياذ باهلل  -يدعوف الناس إلى الشرؾ باهلل، كيزعموف لهم أف الهادم عليو السبلـ 

 ينفع كيضر من دكف اهلل ؟!!! -كحاش هلل  -العبادة، أك أنو 
أخًبرنا ما ىو الدجل الذم تقوؿ ؟! بل أنت تعني ىذا المعنى كال تردد، فقد قلت في 

(: ثم قولك االعتماد على ما عليو علماء اليمن دعول ما سبقت إليها... إلى أف قلت 85)ص
الفقو يماف ((، فمن  (: كحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم )) حتى86في صفحة )

الذم أفسد فطر اليمنيين كجعلهم متأخرين في العلم؟! مىن الذم جعل أىل ذيبين ينادكف أبا 
طير؟! كأىل يفرس ينادكف ابن علواف؟! كأىل ذمار ينادكف يحيى بن حمزة؟! كأىل صعدة 

يين إال ىو ينادكف الهادم؟! إف كنت ال تعرؼ فالعامة اآلف تعرؼ، كما عرؼ أحد العلم من اليمن
 يعلم أنكم الذين أفسدتم الشعب اليمني. انتهى.

كىذا رمي الشعب اليمني بالفساد كلو، كلم يكفو أف رمى بالشرؾ أىل ذيبين كيفرس كذمار 
كصعدة، أما ىذه البلداف األربع فقد تضمن كبلمو رميها بالشرؾ، فعلى ىذا لو تمكن الستحل 

قبل في جامع الهادم بعد صبلة الجمعة يتكلم دماءىم كأموالهم، كعلى ىذا األساس قاـ م
كيحذر الناس من الشرؾ، كلقد كذب كذبا مضاعفا، ألنو رمى أىل البلداف المذكورة بالشرؾ، 

 كرمى علماء الزيدية في اليمن،



__________ 
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تعمد الكذب على  فهم المقصود بأنهم الذين جعلوىم مشركين. كال أدرم ما الباعث لو على
أىل صعدة، كىو يعرفهم كيدخلها، كال يسمعهم ينادكف الهادم عليو السبلـ، ىل قاؿ ذلك 

عداكة لهم من أجل حادثتو في صعدة ؟! حين قاـ يحذر من الشرؾ، يعرّْض بهم كىم يعلموف 
أنهم غير مشركين، فكيف يصبركف على ذلك كىم يعلموف أنو خطر عليهم ؟! كدعاية تستحل 

دماءىم كأموالهم، كتهاف بها كرامتهم كمقدساتهم ؟! كمع ذلك فما ذنب أىل ذيبين كأىل  بها
ذمار ؟! أما أىل يفرس فليسوا في ببلد الزيدية، كال ابن علواف من أئمة الزيدية، فكيف ترمي 

 الزيدية باإلفك ؟! كمن الذم ىدـ قبة ابن علواف ؟! فقاؿ فيو الشاعر الزبيرم:
 

 اعثا أيمما ... أك ناشرا علما أك ىادما صنماكذلك المجد إما ب
 يا من يجدد من آثار كالده ... المختار ما لو رأل المختار البتسما

 
ىذا كال نسلم في أىل يفرس أنهم مشركوف، كلكنا نعارض الكذب على علماء الزيدية، بدعول 

 أنهم جعلوىم يدعوف ابن علواف، كىاىنا مسألتاف:
 مسألة التمسح بالتراب.

 مسألة نداء الميت.ك 
 نعقد لكل منهما فصبل، كذلك لبياف الحق كالدفاع عن المسلمين، فنقوؿ:

 الفصل األكؿ في التمسح بالتراب :
التسمح بالتراب يكُّوف العتقاد المتمسح أنو دكاء من حكة أك غيرىا، أك لرجاء أف يكوف دكاء، 

ـ، كعلى رجاء أف يكوف تراب كىذا ليس شركا، كإف دؿ على اعتقاد فضل الهادم عليو السبل
قبره دكاء لذلك، كىذا كاضح كال يحتاج إلى ذكر دليل، ألف البينة على المدعي، فمن ادعا أنو 

 شرؾ فالبينة عليو.
(، فقالت: 43/ص14كأخرج مسلم في صحيحو، في تحريم الذىب كالحرير على الرجاؿ )ج

م، فأخرجت إلٌي جبة طيالسة  ىذه جبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسل -أم أسماء  -
 كسركانية، لها لبنة ديباج، كفرجيها مكفوفين
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بالديباج، فقالت: ىذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، ككاف النبي صلى 
 اهلل عليو كآلو كسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.

الجبة لرجاء الشفاء ؟! ىل يراىم أشركوا حين  ىل يراىم الوىابي قد أشركوا إذا شربوا ماء
استعملوا ماء الجبة استعماؿ الدكاء ؟! أـ ىو ىنا يعرؼ أنو ال تبلـز بين التبرؾ كالشرؾ، فما  

كل متبرؾ مشركا. فلماذا يرل التمسح بتراب قبر الهادم عليو السبلـ شركا ؟! ىل يدعي مقبل 
؟! فهو مظنة ىذا االفتراء، فكم يفتركف على الشيعة أنهم يعتقدكف فيو النفع كالضر من دكف اهلل 

 ليرموىم بالشرؾ، بغضا لهم كعداكة ألجل التشيع، كما قاؿ ابن األمير:
 

 مذاىب من راـ الخبلؼ لبعضها ... يعض بأنياب األساكد كاألسدً 
 يصب عليو سوط ذـ كغيبة ... كيجفوه من قد كاف يهواه عن عمدً 

 (1.. لتنقيصو عند التهامي كالنجدم)كيعزل إليو كل ما ال يقولو .
 

(، عن أنس بن مالك قاؿ: )) كاف النبي صلى اهلل عليو كآلو 87/ص5كفي صحيح مسلم )ج
كسلم يدخل بيت أـ سليم فيناـ على فراشها كليست فيو، قاؿ: فجاء ذات يـو فناـ على 

بيتك على فراشك، قاؿ: فراشها، فأيتًيىت فقيل لها: ىذا النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ناـ في 
فجاءت كقد عرؽ كاستنقع عرقو على قطعة أديم، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرؽ 

فتعصره في قواريرىا، ففزع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: ما تصنعين يا أـ سليم ؟! 
 فقالت: يا رسوؿ اهلل نرجو بركتو لصبياننا، قاؿ: أصبت ((. انتهى.

أـ سليم أنو ينفع كيضر من دكف اهلل ؟! ىل أشركت أـ سليم كصوبها رسوؿ اهلل فهل اعتقدت 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؟! ىل كاف التبرؾ كالشرؾ متبلزمين ال ينفك التبرؾ عن الشرؾ كال 

يمكن أف يقع التبرؾ ببل شرؾ ؟! أليس من المعقوؿ إمكاف التبرؾ ببل شرؾ ؟! بلى كاهلل إنو 
كم للتشيع كالشيعة، كالتصنع لدل أسيادؾ الوىابية، حملكم على رميهم لمعقوؿ. كلكن بغض

 بالشرؾ من أجل ذلك،
__________ 

( كتاب التوبة لمحو الحوبة البن األمير، رد على محمد عبد الوىاب، قد انتهيت من 1)
 تحقيقو.
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وا كىًثيرنا ًمنى الظَّنّْ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنّْ ًإٍثمه كأنساكم قوؿ اهلل تعالى: } يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍجتىًنبي 
[. أال تتقوف اهلل !! أال تخشوف إثم التفريق بين المسلمين كىم في أشد 12{]الحجرات:

ًإنػَّهيٍم مىيّْتيوفى ،  الحاجة إلى االجتماع !! أال تخشوف إثم رمي المسلمين بالشرؾ!!? } ًإنَّكى مىيّْته كى
[، } كىسىيػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ 31-30ـى اٍلًقيىامىًة ًعٍندى رىبّْكيٍم تىٍختىًصميوفى {]الزمر:ثيمَّ ًإنَّكيٍم يػىوٍ 

قىًلبيوفى {]الشعراء: قىلىبو يػىنػٍ  [.227مينػٍ
إنكم لتعلموف أنو يمكن أف يتسمح بتراب الهادم عليو السبلـ للتداكم بو، أك لرجاء البركة من 

ف اهلل كال الضر من دكف اهلل، كإنما يعتقد فضلو، فلذلك يرجو البركة ال يعتقد فيو النفع من دك 
في تراب قبره، فإذا كاف ىذا ممكنا معقوال، كاف دعول أنهم مشركوف يعتقدكف فيو النفع من 
دكف اهلل دعول عارية عن الدليل، افتراىا أعداؤىم بغيا كعدكانا، فقد جاءكا ظلما كزكرا، كقد 

ي كتاب شرح الصدكر، أحد الكتب المسماة اإليجاز في الرد على عقدت فصبل في التبرؾ ف
(، فليراجعو من أراد التحقيق في المسألة ففيو  141فتاكم الحجاز، كمحل ىذا الفصل صفحة )

 كفاية.
 الفصل الثاني في نداء الميت :

القبة اعلم أنا نتكلم في المسألة لتحقيقها، فأما النداء للهادم عليو السبلـ فإنك إذا دخلت 
كحضرت الزائرين ال تسمع أحدا يدعوه كال يستغيث بو، فقد بػىهىتىهم بهذا مقبل المقلد في ىذا 
الشأف، المنقاد لداعي العصبية كالشنئاف، المخالف لقوؿ اهلل تعالى: } كىالى يىٍجًرمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو 

ًبيره ًبمىا تػىٍعمىليوفى {]المائدة:عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل كى  [. 8اتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خى
كقد كاف ينبغي لو كىو يعلم الحقيقة كيعرؼ براءة أىل صعدة من شرؾ الدعاء، أف يبرئهم منو، 

 كيبلغ األبٍػعىدين الذين ال يعلموف الحقيقة عنهم، دكف أف يقلدىم فيما يعلم بطبلنو.
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(، عن أـ العبلء األنصارية، قالت أـ العبلء: 436/ص6بن حنبل في المسند )جأخرج أحمد 
)) فاشتكى عثماف بن مظعوف عندنا فمرضناه، حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابو، فدخل علينا 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقلت: رحمة اهلل عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك لقد 
سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: كما يدريك؟... (( الحديث. فهل أكرمك اهلل، فقاؿ ر 

 كىو ميت ؟! -تعني عثماف بن مظعوف  -أشركت أـ العبلء حين قالت: يا أبا السائب 



(، عن ابن عباس قاؿ: )) لما مات عثماف بن مظعوف 335/ص1كأخرج أحمد في المسند )ج
فنظر إليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قالت امرأتو: ىنيئا لك يا ابن مظعوف بالجنة، 

نظرة غضب، فقاؿ: ما يدريك، فواهلل إني لرسوؿ اهلل كما أدرم ما يفعل بي... (( الحديث؟! 
فهل أشركت امرأة عثماف ؟! فكيف لم يغضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم للشرؾ ؟! 

غضب لقطعها بالجنة لعثماف كىي ال  ككيف لم يقل لها أشركت ارجعي إلى اإلسبلـ ؟! إنما
 تدرم، كما تفيده ىذه الركاية.

(، عن أنس )) أف فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل 3/59كأخرج الحاكم في المستدرؾ )ج
عليو كآلو كسلم بكت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: يا أبتاه من ربو ما أدناه، يا 

 ه جنة الفردكس مأكاه ((.أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتا
 ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين كأقره الذىبي.

فهل أشركت فاطمة البتوؿ سيدة النساء، كخامسة أىل الكساء، لقولها: يا أبتاه، كقد توفاه اهلل 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؟!

، كما مقبل إف األمر كاضح، فما كل نداء شركا، كلكن غبلة التوحيد يحبوف رمي الناس بالشرؾ
 إال فرع من فركعهم.

(، عن قتيلة بنت صيفن امرأة من جهينة  297/ ص 4كقد ركل الحاكم في المستدرؾ ) ج 
قالت: )) أف حبرا جاء إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: إنكم تشركوف، تقولوف: ما 

و كسلم: قولوا: ما شاء شاء اهلل كشئت، كتقولوف: كالكعبة. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآل
 اهلل ثم شئت، كقولوا: كرب الكعبة ((.
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ىذا حديث صحيح اإلسناد كأقره الذىبي، فإذا كاف الحديث صحيحا فينبغي مخالفة اليهود، 
كأف ال نقتدم بهم في رمي المسلمين بالشرؾ، كأف نقتدم برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

ي القوؿ كتجنب الكلمات الموىمة، التي يتعلق بها العدك لرمي كسلم في تعليم الناس األدب ف
 المسلمين بالشرؾ.

لو لم يكن فيها إال عار المشابهة لهذا الحبر  -أعني رمي المسلمين بالشرؾ  -كىذه الخصلة 
كالموافقة لو، لكفى صارفا عنها لمن يأنف من التشبو باليهود. ىذا كقد حققت مسألة الدعاء 

 -اإليجاز في الرد على فتاكم الحجاز  -أحد الكتب المجموعة في  -ادة اإلج -في كتاب 
(، فراجعو فالكتاب مطبوع كمنشور  91كذلك في المقصد األكؿ من كتاب اإلجادة ) ص 



 كالحمد هلل.
يعني:  -كقد أخبرني شيخي عبد الرزاؽ الشاحذم أنو قد شرحها  (: 223قاؿ مقبل) ص 

مزة، الذم خالف األمة اإلسبلمية كقاؿ: ال بأس بالبناء على يحيى بن ح -األربعين السيلقية 
 قبور الفضبلء، كما ذكره العبلمة الشوكاني.

أف ىذا دليل على أف مقببل ال يعتبر األمة اإلسبلمية إال أىل نحلتو،  الجواب كباهلل التوفيق:
 مية مشركين.الذين يركف أف من يخالفهم في ىذه األشياء مشرؾ، فجعلوا جمهور األمة اإلسبل

: أما شرحو لؤلربعين الودعانية، فهو قاؿ مقبل في ذـ اإلماـ يحيى بن حمزة عليو السبلـثم 
 دليل على عدـ معرفتو لعلم الحديث، كأنو ال يميز صحيحو من سقيمو، كال معلولو من سليمو.

ة الواسعة أف اإلماـ معركؼ بالعلم كالفضل، ) كشهرة علمو كانتشار مؤلفاتو الكثير  كالجواب ::
قد أغنت عن محاكلة الدفاع عنو، كقد أثنى علماء اإلسبلـ جميعا على علـو اإلماـ يحيى بن 

حمزة عليو السبلـ، كأكسعوا في بياف فضائلو في كتبهم األصولية كالفركعية، ككتب السير، 
ة ( كالتراجم كالرجاؿ، كالحديث كالتفسير كغيرىا، كاشترؾ في االقتناع بتفوقو الشيعة كالسن

 (، كال يمكن أف يغطي مقبل1)
__________ 

 ( ما بين القوسين حاشية بقلم العبلمة محمد بن عبد العظيم الحوثي. ) مؤلف (.1)
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فضلو كما كبلمو فيو، إال كجرحو للمرتضى محمد بن يحيى الهادم عليهم السبلـ، كضرر ذلك 
ي سبيل اهلل، الصابركف على مشاؽ عائد على مقبل، أما جباؿ العلم كالعمل المجاىدكف ف

الدعوة إلى اهلل، كاألمر بالمعركؼ، كالنهي عن المنكر كالجهاد، مع قلة الماؿ كالعدة كقلة 
األنصار، صبركا على ذلك رغبة في اآلخرة، كزىدا في الدنيا، فجمعوا مع فضل اإليماف فضل 

إلى غير ذلك من الفضائل، العلم، كفضل الجهاد، كفضل األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، 
 فاألمر فيهم كما قاؿ الهادم بن إبراىيم، في قصيدتو الفريدة المفيدة:

 (1كإف نبحوا سادات آؿ محمد ... فهل قمر من نبحة الكلب كاجم)
 كلهم فضائل لست أحصي عدىا ... من راـ عٌد الشهب لم تتعددً 

 
ور باهلل عبد اهلل بن حمزة عليو السبلـ، كأما األربعوف السيلقية، فقد شرحها أيضا اإلماـ المنص

كعلمو كفضلو ال يخفى، كإذا كنت ال تعرفو فطالع كتابو )الشافي( الرد على فقيو الخارقة، ففي 



الشافي دليل كاؼ على كماؿ باعو، كسعة إطبلعو، نسأؿ اهلل أف ييسر طبع ذلك الكتاب 
تجعل شرحو على األربعين السيلقية كنشره، فإنو من أنفع كتب العلماء كأجمعها للفوائد، فهل 

 المسمى )حديقة الحكمة( دليبل على جهلو بعلم الحديث كما قلت في اإلماـ يحيى ؟!
 

 كال عار للشمس إف أنكرت ... سنا ضوءىا مقلة األرمدً 
 

(: كأما كفار التأكيل،  219قاؿ ابن الوزير في تنقيح األنظار، كابن األمير في شرحو ) ص 
اع على قبولهم أقل من أكلئك في معرفتي، فالذم عرفت من طرؽ دعول فالمدعوف لئلجم

اإلجماع على قبولهم أربع طرؽ عن أربعة من ثقات العلماء ككبراءىم، كىم: اإلماـ يحيى بن 
حمزة في كتاب ) االنتصار (، في باب األذاف نصا صريحا، قاؿ: كالثاني: المنصور باهلل عبد 

ىب عموما ظاىرا (، كقد قدمنا لفظو كبياف عمومو... إلى إأف اهلل بن حمزة، في كتاب ) المذ
 قاؿ ابن األمير في صفحة

__________ 
( البيت من قصيدة بعنواف: نهاية التنويو في إزىاؽ التمويو، للهادم بن إبراىيم الوزير. أما 1)

 البيت الثاني فهو من قصيدة ألخيو العبلمة محمد بن إبراىيم الوزير رحمهم اهلل.
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في العواصم: كال شك أف ىؤالء  -أم: محمد بن إبراىيم الوزير  -(: قاؿ لمصنف  222)
الذين ادعوا اإلجماع من المشاىير بتعظيم العترة، كمن أىل الورع كاالطبلع... إلى أف قاؿ في 

(: كعلى دعول أنو مذىب علي عليو السبلـ، ال سيما كالمدعوف لذلك من  223صفحة ) 
كىما اإلماماف المذكوراف، قاؿ في العواصم: فإف  -أم: أكالد علي عليو السبلـ  -ده أئمة أكال

ذلك يقتضي أنهما عرفا أف قبوؿ المتأكلين مذىب علي عليو السبلـ، ألف أقل أحوالهما حين 
ادعيا العلم بمذىب جميع الصحابة المشهور كالمغمور، أف يكونا قد عرفا أف ذلك مذىب إماـ 

األمة، ككفى بو عليو السبلـ حجة لمن أراد الهدل، كعصمة لمن خالف الردل، األئمة كأفضل 
 ككبار شيعتهم من الفقيو عبد اهلل بن زيد، كالقاضي زيد. انتهى المراد باختصار.

 كمقبل نفسو ينقل من ىذا الكتاب كيعتمده، فبطل ذمو لئلماـ يحيى كتجهيلو لو.
 
- - - 
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 [ أف تقوؿ فيك طوائف ... ((حديث: )) يا علي لوال ] 
: بعد أف ركل حديث: )) يا علي لو ال أف تقوؿ فيك طوائف من أمتي بما قالت قاؿ مقبل

النصارل في عيسى بن مريم، لقلت فيك اليـو مقاال ال تمر بأحد من المسلمين إال أخذكا 
 التراب من أثر قدميك لطلب البركة ((.

كيحيى بن يعلى، كذكر كبلـ أسبلفو فيهما، ثم  كرده بأف في سنده حرب بن حسن الطحاف،
 قاؿ: فعلم بهذا أف الحديث عن شيعيين مقدكح فيهما، خصوصا فيما يوافق مذىبهما.

أف القدح من خصومهما كركاية خصومهما فبل يقبل، مع أنهم يحاربوف فضائل علي  كالجواب ::
لطريقة، حتى إنهم ليجرحوف عليو السبلـ، كيجدكف في دفاعها على اختبلؼ درجاتهم في ىذه ا

في الركاة بنفس ركايتهم لبعض الفضائل، فلذلك ال يلتفت إلى جرحهم في الشيعة، ألف تحكيم 
خصومهم فيهم عدكؿ عن طريقة اإلنصاؼ، كتعصب لؤلسبلؼ، كإنما الطريقة أف نبحث نحن 

اتو، ككذلك إذا كال نقلد، فإذا تتبعنا أحاديث الرجل الصحيحة عنو، فإنا سنعرفو على ضوء ركاي
 عرفنا تاريخ الرجل كعقيدتو، فذلك يعين على معرفتو بدكف تقليد.

كىذا الحديث الموضوع قد اتخذه القبوريوف أصبل في جواز التمسح بأتربة القبور،  كقاؿ مقبل:
 كىكذا يفعل الغلو بأىلو.

على جوازه، إف األصل في التمسح بالتراب ىو اإلباحة، فبل حاجة إلى االستدالؿ  الجواب ::
بل الدليل على من منع من ذلك كحرمو، ألنو المدعي كالبينة على المدعي، فبل حاجة العتماد 

 الحديث المذكور.
كىكذا يفعل الغلو بأىلو. فالغلو في الدين إنما يكوف بالتدين بما ىو زيادة على  كأما قولو:

يُّنا  بالزيادة، على أف لفظ الزيادة ييفهم الدين كتجاكز لحدكده، فمعناه: الزيادة على المشركع تىدى
معنى التدين، كإنما نحتاج إليو إذا قلنا في حد الغلو: ىو تجاكز الحد المشركع إلى غيره تدينا 

 بغير المشركع، فالحاصل أف الغلو يعتبر فيو أمراف،
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ن إال ما تجاكز الحد المشركع، كالتدين بما زاد على المشركع، فبل يكوف من الغلو في الدي
 جمع األمرين.

كمن أمثلة الغلو جعل التمسح بالتراب شركا، فالنهي، عن الشرؾ من الدين، كالنهي من غيره 



بدعول أنو شرؾ مبالغة في النهي عن الشرؾ، كغلو في ذلك، ألنو تجاكز للحد على طريقة 
 التدين.

لشرؾ كليس منو، من كىكذا سائر ما يفعلوف باسم التوحيد كليس منو، أك باسم التحذير من ا
قتل للمسلمين، كنهب ألموالهم، كمن تخريب لقبابهم، كمنع للزيارة كغير ذلك، فقد باف أف 

غبلة التوحيد أكثر الناس غلوا، كأخطر الغبلة على المسلمين، ألنهم بغلوىم كىٌفركا المسلمين، 
اهلل، كحقركا أكابر  كرموىم بالشرؾ، كاستحلوا دماءىم كأموالهم، كنساء بعضهم، كأىانوا أكلياء

األمة بهدـ قبابهم، كتركوا قبورىم معرضة للكبلب، بناء منهم على أف ذلك من التوحيد، 
 كالتحذير من الشرؾ، كأنو من اإلخبلص في الدين.

 
- - - 
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 [ حديث: )) أال أبعثك على ما بعثني عليو رسوؿ اهلل ... ((] 
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كعلي رضي اهلل عنو، : كىم مع ىذا يىدَّعيوف محبة قاؿ مقبل

كىم في الحقيقة كاذكبن في دعواىم، إذ لو كانوا صادقين لعملوا بما أمر بو علي رضي اهلل عنو 
أبا الهياج األسدم إذ يقوؿ لو: )) أال أبعثك على ما بعثني عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 سويتو، كال صورة إال طمستها ((. ركاه مسلم، كلكنهم في كسلم، أف ال تدع قبرا مشرفا إال
 الحقيقة مناقضوف لمقاصد الشرع.

أف راكيو أبا الهياج ليس بالمشهور، بحيث يكوف حديثو حجة ينكر على من  كالجواب ::
خالفو، كقد قاؿ السيوطي في حاشية سنن النسائي: ليس لو في الكتب إال ىذا الحديث، كال 

إال ابن حباف، ركم أنو كثقو، كقد ظهر من مذىبو توثيق المجاىيل كما قدمناه،  نعلم أحدا كثقو
كإال العجلي ركم أنو كثقو كىو ييكثر توثيق التابعين، كلعل مذىبو فيهم مثل مذىب ابن حباف 

في الجملة، أعني لعل مذىب العجلي توثيق التابعي المجهوؿ ألجل حديث: } ثم الذين 
ال يقلد في توثيقو، ألنا ال ندرم ما مذىبو في ؟لتوثيق، بل العجلي غير يلونهم {، كالحاصل أنو 

موثوؽ بو عندنا، مع أف تلك القبور يحتمل أنها كانت قبور مشركين، كإذا كانت كذلك فبل حق 
ألىلها في التعظيم، فلذلك ينبغي إزالة ما فيها من تعبير عن شرفهم من شيرؼ أك تسنيم، كذلك 

 يقاس عليها قبور المسلمين، لقوؿ اهلل تعالى: } أىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمينى  توسيتها في حقهم، كال
[. كيحتمل أنها قبور مجهولة من عهد 36-35كىاٍلميٍجرًًمينى ، مىا لىكيٍم كىٍيفى تىٍحكيميوفى { ]القلم:



 الجاىلية، فكاف األصل فيها أف تجرم مجرل قبور الكفار.
ما ىي؟ كما سبب األمر بتسويتها؟ فبل يصح دعول أنها  فإف قيل: إف القبور ال نعلمها نحن

 قبور المشركين، أك من أىل الجاىلية مجهولين.
قلنا: إذا كنا ال نعلمها نحن ما ىي؟ كما سبب تسويتها المذكورة؟ فبل يقاس عليها غيرىا حتى 

 يعرؼ ما سبب حكمها، ألف القياس يتوقف على معنى العلة، إذ
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بدكف عمـو اللفظ، إنما ىو في الحقيقة ضربه من القياس، ككذلك التأسي يحتاج تعميم الحكم 
 فيو إلى معرفة كجو الفعل حتى تتم الموافقة.

أال ترل أف موسى عليو السبلـ لو تأسى بالخضر فقتل غبلما آخر قبل أف يعرؼ كجو قتل 
ؽ السفينة التي الغبلـ الذم قتلو الخضر، أك خرؽ سفينة أخرل قبل أف يعرؼ السبب في خر 

خرقها المخضر، لكاف مخطئا، إذا لم يوافقو في المعنى، كإف كافقو في الصورة، كىذا ألف 
حديث أبي الهياج في قبور مخصوصة كىي التي بعث إليها علي عليو السبلـ، كالتي بعث إليها 

لقبور ما أبو الهياج، كذلك ال يعم كل قبر سيكوف في الزماف المستقبل، كلكنو يقاس على تلك ا
شاركها في علة الحكم، فإف كانت العلة أف أىلها مشركوف أك جاىلوف، سيوّْيت قبور المشركين 

أك الجاىليين تسوية تلك القبور، كإف كانت العلة غير ذلك قيس عليها ما شاركها في العلة متى 
 عرفت العلة، فإف جيهًلت العلة ترؾ القياس.

العلة، فليأتوا بحجة على ما زعموه، فإف لم يكن عندىم،  فإف زعم غبلة التوحيد أنهم قد عرفوا
حجة فلماذا يحتجوف بو لهدـ قبور العلماء الفضبلء األخيار ؟! يحتجوف بهذا الحديث الذم 

ال يدؿ على مذىبم، كيدَّعوف على من يرل بقاءىا أنو خالف المشركع، كأنو ال يحب النبي 
سبلـ، كأنو مناقض لمقاصد الشرع !! مع أف المسألة صلى اهلل عليو كآلو كسلم كال عليا عليو ال

مما تختلف فيو األنظار، كليس لهم أف يدعو الناس إلى تقليدىم، ألنو ال يجوز تقليدىم، ألنهم 
غبلة متهموف في ىذا الباب كغيره، ككيف كىم يزعموف أنو ال يجوز التقليد ؟! فكيف يلزموف 

 التقليد لو كانوا يعلموف. برأيهم من ال يرل رأيهم ؟! كذلك دعوة إلى
 ىذا كالتسوية تحتمل معنيين:

جعلي القبر سويا، كمعنى ىذا جعلو على الصفة المشركعة، كعلى كجو الصواب.  المعنى األكؿ:
كالدليل على استعماؿ سٌول بمعنى جعلو سويا، قوؿ اهلل تعالى: } ًإنّْي خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطينو ، 



يٍػتيوي كىنػى  [. أم: إذا جعلتو سويا بتماـ تصويره 72-71فىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي { ]ص:فىًإذىا سىوَّ
 كإكماؿ أعضائو كصبلحو لنفخ الركح
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[، كقوؿ اهلل تعالى: } الًَّذم 9فيو. كقوؿ اهلل تعالى: } ثيمَّ سىوَّاهي كىنػىفىخى ًفيًو ًمٍن ريكًحًو { ]السجدة:
الشيء بهذا المعنى جعليو على ما ينبغي أف يكوف عليو من  [. فتسوية2خىلىقى فىسىوَّل { ]األعلى:

 الصفة، بحيث يصح أف يقاؿ لو: سوم.
جعلي القبر سواء، ليس بعضو أرفع من بعض، فبل يترؾ مسنما، كال جانب منو  المعنى الثاني:

أرفع من جانب، كال فيو شيرؼ، فأما تفسير بعض غبلة التوحيد للتسوية بالتسوية باألرض، فإف  
اف من حيث ثبت عندىم أف المشركع في القبر أف يسول باألرض بدليل آخر، فبل يترؾ من ك

ترابو كال غيره شيء مرتفعا على ما حولو من األرض، فلم يخالفوا معناه لغة، كإف كانوا ظنوا أف 
معنى تسوية القبر تسويتو باألرض، ال جعلو سواء كال سويا، فهو غلط في التفسير لهذا 

ف استعماؿ التسوية بمعنى جعل المسوَّل مساكيا لغيره، إنما تكوف مقيدة، فيقاؿ: الحديث، أل
 سول ىذا بهذا، فمعنى التسوية مع اإلطبلؽ غير معناىا مع التقييد.

(:  214/ ص 1كرحم اهلل ابن القيم إذ يقوؿ في إغاثة اللهفاف ) ج  (: 293قاؿ مقبل) ص 
كآلو كسلم في القبور كما أمر بو كنهى عنو، كما   كمن جمع بين سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كاف عليو أصحابو، كبين ما عليو أكثر الناس اليـو رأل أحدىما مضادا لآلخر مناقضا لو، 
بحيث ال يجتمعاف أبدا، فنهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن الصبلة إلى القبور، 

ؤالء يبنوف عليها المساجد !! كيسمونها كىؤالء يصلوف عندىا !! كنهى عن اتخاذىا مساجد كى
مشاىد، مضاىاة لبيوت اهلل تعالى، كنهى أف تتخذ عيدا كىؤالء يتخذكنها أعيادا كمناسك، 
كيجتمعوف لها كاجتماعهم للعيد أك أكثر !! كأمر بتسويتها كما في صحيح مسلم، ثم ذكر 

 الحديث المتقدـ.
فضالة بن عبيد بأرض الرـك فتوفي كفي صحيحو أيضا عن فصاصة بن شفي قاؿ: كنا مع 

صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوم، ثم قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
يأمر بتسويتها، كىؤالء يبالغوف في مخالفة ىذين الحديثين، كيرفعونها عن األرض كالبيت، 

 كيعقدكف عليها القباب !!
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عليها، كما ركاه مسلم في صحيحو عن جابر قاؿ: نهى رسوؿ كنهى عن تجصيص القبور كالبناء 
 اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن تجصيص القبر، كأف يقعد عليو، كأف يبنى عليو.

كنهى عن الكتابة عليها، كما ركل أبو داكد، كالترمذم في سننهما، عن جابر رضي اهلل عنو أف 
صص القبور، كأف يكتب عليها، قاؿ الترمذم: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: نهى أف تج

 حديث حسن صحيح، كىؤالء يتخذكف عليها األلواح، كيكتبوف عليها القرآف كغيره.
كنهى أف يزاد عليها غير ترابها، كما ركل أبو داكد من حديث جابر أيضا، أف رسوؿ اهلل صلى 

د عليو، كىؤالء يزيدكف عليو اهلل عليو كآلو كسلم: نهى أف يجصص القبر، أك يكتب عليو، أك يزا
 سول التراب اآلجور كاألحجار كالجص... إلخ.

أنو يعني بهذا الكبلـ الشيعة، كمتى كانت ىذه الركايات أك بعضها مما تفرد بو  كالجواب ::
خصـو الشيعة، فخصـو الشيعة متهموف بقصد التشنيع على الشيعة، كرميهم بمخالفة السنة، 

 يهم.فبل يصح االحتجاج بذلك عل
( في كبلمو في الشيعة: ال معنى الحتجاجنا عليهم  94/ ص 4قاؿ ابن حـز في الفصل ) ج 

 بركاياتنا، فهم ال يصدقونا، كال معنى الحتجاجهم علينا بركاياتهم، فنحن ال نصدقهم... إلخ.
أعني قولو: نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن  -كال يخفى أف الحديث األكؿ 

ال يفيد مطلوبهم من منع الصبلة حولها، إذا لم تكن الصبلة إلى شيء  -إلى القبور الصبلة 
 منها، كإنما ىذا من الغو في الدين، ألنو زيادة على ما دؿ عليو الحديث.

ككذلك الحديث الثاني النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ألف معنى اتخاذ القبور مساجد أف 
وف القبر نفسو مصلى يصلى عليو، ىذا معنى الحديث تتخذ القبور نفسها مساجد، بحيث يك

 الظاىر.
أما ما زادكه فهو دعول ال يلتفت إليها، كذلك لعدـ داللة لفظ مسجد عليو في اللغة، ألف 

 مسجدا اسم لمكاف السجود الذم ييسجد فيو، كمنزؿ للمكاف الذم
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لقبر مسجدا اتخاذه مكانا للسجود يينزؿ فيو، كمجلس للمكاف الذم ييجلس فيو، فمعنى اتخاذ ا
ييسجد فيو، كىذا كاضح، كإنما حملهم التعصب على زيادة الصبلة حولو أك إليو، كال حجة لهم 

 في ذلك.
كىؤالء يبنوف عليها المساجد كيسمونها مشاىد، يعني: أنهم ال يسمونها مساجد،  كقولو:

 كلكنها بزعمو مساجد كإف سموىا مشاىد.



عنى المسجد معركؼ، سمي مسجدا ألنو بني للصبلة فيو، كىو مشتق من أف م الجواب عنو ::
السجود، كاشتقاؽ مصلى من الصبلة، فالقباب المبنية على القبور ال للصبلة بأف تجعل أرضها 
للصبلة، بل لمجرد تعظيم صاحب القبر، كالتعريف بمكانو، كتيسير الزيارة للزائر بالظبلؿ كنحو 

ا مصلى، فليست مسجدا، فدعول أنها بنيت للصبلة كما يكوف ذلك، فلم تيبنى لجعل أرضه
الغرض بالمسجد، دعول عارية عن الدليل، كىي دعول تعصب كتعنت، بسبب عداكة 

 المذىب.
نعم، مقتضى اإلنصاؼ أف نقوؿ: المحراب الذم يجعل فيها يجعل للصبلة، فموضع المصلي 

ضها، كىذا المحراب ليس فوؽ القبر، فيو كإليو في معنى المسجد كحده، دكف سائر القبة كأر 
 فليس استعمالو من اتخاذ القبور مساجد، بل ىو كبناء مسجد حوؿ القبر.

فأما القبة كلها، فبل مشابهة بينها كبين المسجد في المعنى، الذم ألجلو سمي المسجد 
 مسجدا، فتسميتها مسجدا مغالطة كتلبيس، كمشابهة ألىل الكتاب في لبس الحق بالباطل، }

[. 71يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًلمى تػىٍلًبسيوفى اٍلحىقَّ بًاٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوفى اٍلحىقَّ كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى { ]آؿ عمراف:
 كىذه الخصلة في غبلة التوحيد مما أشبهوا فيو أىل الكتاب، كحذكا فيو حذكىم.

هلل في المعنى، ألنها ما بنيت كقولو: مضاىاة لبيوت اهلل. قد بيّْنا أنها غير مشابهة لبيوت ا
 للصبلة، كال يصلى في جميع نواحيها كما في المساجد، فلم تتخذ مساجد ال لفظا كال معنى.
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كأما المضاىاة في شكل البناء كالزخرفة، فبل تسمى مساجد من أجلها، كال يثبت لها معنى 
على القبور، كىي غير حاصلة  المساجد، ألف العلة في منع اتخاذ القبور مساجد ىي الصبلة

 في القباب، كال بنيت لها.
 كنهى أف تتخذ عيدا. كأما الحديث الرابع كىو قولو:

أف الظاىر من العيد ىو يـو يكوف فيو إظهار السركر، كاشتق لو اسم العيد، ألنو  فالجواب ::
ور للعيد، يعود السركر فيو، كفي اإلسبلـ عيد األضحى كعيد الفطر. ىذا ىو المعنى المشه

 كيـو الجمعة عيد للمسلمين لهذا المعنى فيو.
فأما مطلق االجتماع فبل يسمى عيدا حقيقة، كلذلك ال تسمى األسواؽ: أعيادا، كإف كاف الناس 
، ككذلك المعارؾ التي يجتمع  يجتمعوف لها، كيعاكدكف االجتماع فيها في كل أسبوع أك كل يـو

 ، فبل تسمى: أعيادا حقيقة.الناس فيها للقتاؿ كلو عاكدكا القتاؿ
كعلى ىذا فاتخاذ القبر عيدا، معناه أف ييجعل مرجعا لبلجتماع، كملتقى لجمع الناس يجتمعوف 



إليو لبلحتفاؿ كالسركر كإظهار الزينة، كىذا ال يناسب البلئق بمن حضر القبور، ألف البلئق بو 
لى ىذا فالنهي، عن اتخاذ ىو الحزف، لتذكر الموت كاآلخرة كغير ذلك من أسباب الحزف، كع

 القبر عيدا مثل كراىية الضحك بين المقابر، ألف ذلك من شأف أىل القسوة كالغفلة.
كأما الحديث الخامس كىو األمر بتسويتها، فحديث أبي الهياج، عن علي عليو السبلـ قد 

يتو جعلتو سويا أجبنا فيو بما يكفي، كبيّْنا أف قولو: أف ال تدع قبرا مشرفا إال سويتو. يحتمل سو 
على الحد البلئق بو، كيحتمل سويتو جعلتو مستويا، كىذا المعنى الثاني أظهر، ألنو إف صح 

الحديث فالظاىر في القبور التي أرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليا عليو السبلـ 
 لتسوية المشرؼ منها، أنها قبور جاىلية ال حرمة لها.

مها ال تسويتها، ألنها بعد أف تهدـ ال يطلب لها صفة مخصوصة كعلى ذلك يكوف الغرض ىد
تعتبر تسوية، فالتسوية غير مطلوبة من حيث ىي تسوية، كالمطلوب فيها ىو الهدـ، فكاف على 

 ىذا يكوف األصل في التعبير أف يقاؿ: إال ىدمتو، بدؿ:
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اف المقصود الهدـ، فاألصل أف إال سويتو، ألف األصل في التعبير أف يذكر المقصود، فإذا ك
يذكر ىو بلفظو ال بلفظ التسوية، ألنو ال غرض في جعلو سويا، ألنو ال حرمة لو، كالتعبير عن 

، فظهر أف األكلى  الهدـ بالتسوية ال يناسب عدـ حرمة القبر، إنما يناسب القبر المحتـر
رؼ أك تسنيم، فيكوف ذلك كاألرجح تفسير التسوية بجعلو سواء، إلزالة ما لو من ميزة، من شي 

 تعبيرا، عن نفي شرؼ صاحب القبر.
كلم يؤمر بهدمو تيسيرا أك تخفيفا، لكثرة القبور كمشقة ىدمها، كإغناء التسوية في حصوؿ 

إذا كاف المقصود بتسوية  كقد يقاؿ:الداللة على نفي الشرؼ كمعارضة التعظيم لصاحب القبر، 
 المشرؼ بذلك ؟!القبر جعلو سواء مستويا، فىًلم خيصَّ 

أنو يجوز أف يكوف خيصَّ تيسيرا أك تخفيفا، لئبل تكثر عليو القبور، فاكتفى باألىم  كالجواب ::
الذم ىو المشرؼ، كيحتمل أف عادتهم في القبر المشرؼ أف يجعلوا لو شيرفا دكف غيره، 

 فخص المشرؼ ألجل الشرؼ كاهلل أعلم.
بهم، ألف تسوية القبور إما بمعنى جعلها كأما حديث فضالة، فإف صح فبل يدؿ على مطلو 

مستوية غير مسنمة كال مشرفة. كإما بمعنى جعلها سوية على الصفة المشركعة، كذلك ال يدؿ 
على مطلوبهم، ألنو إف كاف بمعنى جعل القبر مستويا غير مسنم كال مشرؼ فذلك ال ينافي 

توقف على معرفة الحد رفعو، كإف كاف بمعنى جعلو سويا على الصفة المشركعة، فذلك ي



المشركع كإذا كاف المشركع الرفع لقبر الفاضل ليتميز عن غيره، كللداللة على فضلو، كألنو من 
 تعظيم شعائر اهلل، فرفعو تسوية بهذا المعنى.

فإف قيل: إف فضالة أمر بالتخفيف عن القبر، كاحتج بأنو سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 ذلك يدؿ على أنو فهم من التسوية عدـ الرفع.كسلم يأمر بتسويتها، ك 

قلنا: ال نسلم أنو فهم من التسوية ذلك، على أنو مفهـو التسوية، بل يحتمل أنو فهم من 
التسوية أف يجعل القبر سواء، كأنو رءاىم يجعلوف على القبر التراب أك البطحاء أك الحصباء، 

 فأمرىم أك نحو ذلك مما إذا كثر انهاؿ، كصار القبر مسنما،
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بالتخفيف ليبقى القبر سوءا غير مسنم، كىذا ىو الظاىر المطابق لمعنى التسوية المعركؼ في 
 اللغة.

أك إنو أراد بالتسوية جعلو سويا،ف كىذا خبلؼ الظاىر ىنا، ألنو يكوف احتجاجا بمجمل، كلو 
معنى، يكوف أمرا غير فهم ذلك فبل يدؿ على مرامهم، ألف جعل فضالة التخفيف تسوية بهذا ال

 ما قد فهم، ألف الذم فهم على ىذا التقدير ىو جعلو سويا، أم مطابقا للمشركع.
كأما جعل التخفيف عنو تسوية، فهو زائد على معنى الحديث، كىو يحتاج إلى دليل آخر يدؿ 

ىو أف يخفف عنو التراب، كال دليل  -أم: على الصفة المشركعة  -على أف جعل القبر سويا 
لى ذلك، كال حجة في قولو، كيف كىو بعيد عن التوفيق، ألنو من عماؿ معاكية ؟! بل الراجح ع

رد ركايتو القترانها بقولو في التخفيف، كاحتماؿ أف لو فيو غرضا من أغراض النواصب، إذا كاف 
قد علم أف قبور أىل البيت عليهم السبلـ ترفع، فهو متهم فيو، كخصوصا مع تفرده بالركاية 

 ه الصفة، ألف حديث أبي الهياج خاص، فبل يصلح شاىدا لحديث فضالة.بهذ
كأما النهي عن تجصيص القبر فالقبر ىو الحفرة كترابها، كىم ال يجصصوف داخلها كال ترابها 
في الغالب، كإف صدر من بعض العامة تجصيص ظهر القبر فهو بدكف أمر العلماء، كالغالب 

لقبر في الحقيقة، بل تجصيص القبر أف يجصص داخلو إنما ىو تجصيص البناء، كليس من ا
قبل إرجاع التراب فيو، كقبل إنزاؿ الميت فيو مثبل، أك يجصص كجو ترابو، فأما البناء الذم 

 يبنى حولو لحفظ ترابو فليس من القبر في الحقيقة، فتجصيصو ليس تجصيصا للقبر.
 ( ثبلث ركايات: 243كأما النهي عن البناء عليو، فأكرد فيو مقبل في ) ص 

الركاية األكلى: عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ: )) نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف 
يجصص القبر كأف يقعد عليو كأف يبنى عليو ((. كىذه الركاية من طريق أبي الزبير، كفيو مقاؿ  



: قاؿ عبد اهلل كثير ذكره في تهذيب التهذيب في ترجمتو، كاسمو محمد بن مسلم. ففي ترجمتو
بن أحمد: قاؿ أبي: كاف أيوب يقوؿ: حدثنا أبو الزبير، كأبو الزبير أبو الزبير، قلت ألبي: 

 يضعفو. قاؿ: نعم. كقاؿ نعيم بن حماد:
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كقاؿ ىشاـ بن  -أم: كأنو يضعفو  -سمعت ابن عيينة يقوؿ: حدثنا أبو الزبير، كىو أبو الزبير 
 زيز قاؿ لي شعبة: تأخذ عن أبي الزبير، كىو ال يحسن أف يصلي.عمار: عن سويد بن عبد الع

كقاؿ نعيم بن حماد: سمعت ىشيما يقوؿ: سمعت من أبي الزبير، سمعت من أبي الزبير، فأخذ 
 شعبة كتابي فمزقو.

كفي ترجمتو: كقاؿ محمد بن جعفر المدائني، عن كرقاء قالت لشعبة: ما لك تركت حديث أبي 
 و يزف كيسترجح في الميزاف.الزبير ؟ قاؿ: رأيت

 كقاؿ يونس بن عبد األعلى: سمعت الشافعي يقوؿ: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.
كفيها: كقاؿ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير ؟ فقاؿ: يكتب حديثو كال يحتج بو، كىو 

 أحب إليَّ من سفياف.
س، قلت: يحتج بو ؟ قاؿ: إنما يحتج قاؿ: كسألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقاؿ: ركل عنو النا

 بحديث الثقات.
كفيها: عن أبي داكد الطيالسي قاؿ: قاؿ شعبة: لم يكن في الدنيا أحب إلي من رجل يقدـ 

فأسألو عن أبي الزبير، فقدمت مكة فسمعت منو، فبينا أنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسألو عن 
الزبيرم تفترم على رجل مسلم، قاؿ: إنو مسألة، فرد عليو فافترل عليو، فقاؿ لو: يا أبا 

 أغضبني، قلت: كمن يغضبك تفترم عليو، ال ركيت عنك شيئا. انتهى.
كقد ذكر عن بعضهم توثيق أبي الزبير من دكف نفي، لما ركم عنو من سبب الجرح، بل ظهر أنو 

لم يجدكا بناء على أف العمدة تجربتو في الحديث عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأنهم 
لو ما ينكركنو، كأنهم اغتفركا لو الخيانة في الوزف كاالفتراء بسبب الغضب، أما شعبة فظهر أنو 
تركو، ألف من خاف في الوزف كلم يتورع من االفتراء عند الغضب، ال يوثق بو في الحديث عن 

مجازفة، النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ألنو ال يلتـز الصدؽ إال من يحجزه الورع عن ال
 كالتحديث بالظن، كالتدليس بحذؼ الوسائط في السند كغير ذلك.
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( أيضا عن أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو  243كأما الركاية الثانية، فأكردىا مقبل في ) ص 
/ 1)) أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم نهى أف يبنى على القبر ((، كقاؿ: ركاه ابن ماجة ) ج 

 ، كقاؿ المعلق في الزكائد: إسناده صحيح، كرجالو ثقات.( 498ص 
(، كنصو: حدثنا محمد بن  473/ ص 1قلت: ىو في الطبعة الثانية طبعة دار الفكر ) ج 

يحيى، ثنا محمد بن عبد اهلل الرقاشي، ثنا كىب، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم 
هلل عليو كآلو كسلم نهى أف يبنى على القبر ((. بن مخيمرة، عن أبي سعيد )) أف النبي صلى ا

 انتهى.
 زاد أبو يعلى: أك يصلى عليها. قاؿ مقبل:

 (: رجالو ثقات. 61/ ص 3قاؿ الهيثمي في المجمع ) ج 
ال نسلم صحتو، ففي سنده كىب غير منسوب، كلم نعرفو كال نقلد في توثيقو،  كالجواب ::

سند من ىو شامي كمن ىو بصرم، كال يؤمن أف يكوف ألنهم يوثقوف من ليس عندنا ثقة، كفي ال
أحدىما ناصبيا لكثرة النصب بالبصرة كالشاـ، كال يؤمن أف يكوف أحدىما متعصبا ضد الشيعة 

في ىذه المسألة بعينها، لقصد التشنيع عليهم برفع قبور أىل البيت عليهم السبلـ، كال نقلد 
 من كثقهم، ألنهم يوثقوف النواصب كثيرا.

في النهي عن البناء على القبور،  الركاية الثالثة من الركايات الثبلث، التي أكردىا مقبلكأما 
( أيضا، فقاؿ: كعن أـ سلمة رضي اهلل عنها قالت: )) نهى رسوؿ اهلل  243فأكردىا في ) ص 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يبنى على القبر أك يجصص ((.
 (. 299/ ص 6ركاه أحمد ) ج 

أنو معل، فإنو أخرجو أحمد بسندين أحدىما: عن أـ سلمة، كاآلخر ليست فيو،  *الجواب::
كلفظهما في المسند: حدثني عبد اهلل، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن أبي 
حبيب، عن ناعم مولى أـ سلمة، عن أـ سلمة قالت: )) نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 بر أك يجصص ((.كسلم أف يبنى على الق
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حدثنا عبد اهلل، حدثني أبي، ثنا علي بن إسحاؽ، ثنا عبد اهلل، أخبرنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن 
أبي حبيب، عن ناعم مولى أـ سلمة، )) أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم نهى أف يجصص 

 انتهى. قبرا أك يبنى عليو أك يجلس عليو ((. قاؿ أبي: ليس فيو أـ سلمة.
فيحتمل أف السند األكؿ كقع فيو زيادة )عن أـ سلمة( غلط، بسبب الركاية عن مولى أـ سلمة، 



فتوىم أنو عن أـ سلمة، كيحتمل أف النقص ىو الغلط، كعلى ىذا ال تتحقق الركاية عن أـ 
 سلمة، للتردد المذكور.

رسلة: )) أك يجلس (: كزاد في ركاية م 61/ ص 3قاؿ الهيثمي في المجمع ) ج  قاؿ مقبل:
.)) 

قلت: ىي ىذه التي عن مولى أـ سلمة، قاؿ: كفي اإلسنادين ابن لهيعة كفيو كبلـ كقد كثق. 
 انتهى.

أنو يلـز مقببل أف ال يحتج بو، ألنو جرحو فيما مر في الطليعة في ركاية بعض  كالجواب ::
كابن لهيعة  (، فقاؿ: 199الفضائل، حيث حكى عن ابن الجوزم محتجا بكبلمو في ) ص 

كىو ذاىب الحديث، كلم يذكر ىناؾ أنو قد كثق، كىنا لما احتاج إلى ركايتو، قاؿ: كقد كثق، 
 فهذه ركايات النهي.

 في األكلى: أبو الزبير.
 كفي الثانية: كىب، كبصرم، كشامي.

 كفي الثالثة: اإلعبلؿ، كإلزامهم أف ال يحتجوا بابن لهيعة، فلم تثبت بذلك الحجة.
( عن الشوكاني أف تحريم رفع القبور  244م في المسألة أف مقببل حكى في ) ص كمن تعصبه

ظني، فاعترضو صاحب الحاشية، كلعلو مقبل قائبل: كبل ليس بظني بل قطعي، الستفاضة 
األحاديث بذلك، فأين االستفاضة كإنما ىي ثبلث ركايات في كل كاحدة مقاؿ كما ترل ؟! 

تهادية، فلماذا النكير العريض الطويل على من ال يرل ىذه كبذلك يتبين أف المسألة ظنية اج
 الركايات صحيحة ؟! كمع أنها تزداد ضعفا
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 بمخالفتها عمل المسلمين ببل نكير في الزماف األكؿ قبل ابن تيمية كابن القيم كالوىابية.
عف الداللة فأما جعل ذلك دليبل على منع القباب فهو أبعد، ألنو ينضاؼ إلى ضعف السند ض

على ذلك، ألف الظاىر في البناء على القبر ىو البناء فوقو بوضع جدار فوؽ تراب القبر، أك 
يؤسس من قعر القبر، كيبنى حتى يرتفع فوؽ القبر، فيكوف عليو حقيقة، كذلك ألف كلمة على 

ك للفوقية الحقيقية، في مثل: ركبت على الفرس، كاستعمالها في غير ذلك خبلؼ األصل، كذل
ال يدؿ على منع البناء حولو محيطا بو لحفظ ترابو لئبل تسيلو األمطار، أك لتشريفو حيث كاف 

 فاضبل، فيكوف دليبل على فضلو كتعبيرا عنو.
كعلى ىذا فإف صح حديث النهي عن البناء على القبر، فهو كالنهي عن القعود عليو، فليس 



 ر.المراد بو النهي عن القعود حولو، ألنو خبلؼ الظاى
فأما منع القباب من أجل ىذا الحديث فكذلك، ألف بناءىا حوؿ القبر كال مانع من البناء حوؿ 

القبر، كلذلك كسع عمر مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كلم يينكر ذلك بدعول 
أف بناء زيادة المسجد كاف على قبر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، أم حوؿ قبره صلى 

  عليو كآلو كسلم كلو أنكركه الشتهر.اهلل
( عن ابن تيمية، بلفظ: كأما عمر بن الخطاب 239كقد حكى توسيع المسجد مقبل في )ص

فإنو كسعو، لكن بناه على ما كاف بناؤه من اللبن، كعمده جذكع النخل، كسقفو الجريد، كلم 
 ينقل أف أحدا كره ما فعل عمر. انتهى.

وؿ القبور بيوتا لهم، كلو كاف البناء حوؿ القبر ممنوعا لمنع بناء ككذلك نرل المسلمين يبنوف ح
البيوت كغيرىا من الحوائط كالبساتين كنحو ذلك، كال نعلم أحدا منع من ذلك، فظهر أف البناء 
المنهي عنو إف صح النهي إنما ىو البناء فوقو كما بيّْناه، كلعل المقصود بو احترامو، كما ال يقعد 

 لم.عليو، كاهلل أع
كعلى ىذا فإكثارىم في القباب، كمبالغتهم فيها، كتشديد النكير فيها، حتى كأنها أصناـ، غلو 

في الدين، ألنو لو فرض أنو عندىم يتناكلها اسم البناء على القبر حقيقة فهو رأيهم، كما أف 
 رأيهم صحة حديث النهي عن البناء على القبر، كال
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الرأيين كال في غيرىما، كليس لهم حق في إلزاـ الناس برأيهم  يجب على غيرىم تقليدىم في
بدكف حجة كاضحة، بل بنظريات تختلف فيها األنظار، كإلزاـ الناس بها إلزاـ بالتقليد، كتحكم 

 على الناس بغير حق.
أما النهي عن الكتابة على القبر فهو أضعف من النهي عن البناء عليو، فإنو في ركاية الترمذم 

د بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قاؿ: )) نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عن محم
 عليو كآلو كسلم أف تجصص القبور، كأف يكتب عليها، كأف يبنى عليها، كأف توطأ ((.

كفي ىذا السند أبو الزبير، كقد مر الكبلـ فيو، مع أف فيو علة كىي أف أبا داكد ركاه عن حفص 
ن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو بن غياث، عن اب

 كسلم: )) نهى أف يقعد على القبر، كأف يقصص، كيبنى عليو ((.
قاؿ أبو داكد: كزاد سليماف بن موسى )) أك أف يكتب عليو ((. كىذا ألف أبا داكد ركل 

كأفاد أف سليماف بن موسى الحديث عن ابن جريج، عن سليماف بن موسى، كعن أبي الزبير، 



زاد )) أك أف يكتب عليو ((، دكف أبي الزبير، فكانت زيادة الترمذم لها في سند أبي الزبير 
 معلة، ألف السند عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، كالحديث كاحد من دكف الزيادة.

ليماف بن موسى، نعم، قد غفلت عن ىذه الطريق من طرؽ ركاية النهي عن البناء، كىي عن س
عن جابر، كلكن سليماف بن موسى لم يسمع من جابر، كما أفاده في تهذيب التهذيب في 

 ترجمة سليماف بن موسى، فهي ركاية مرسلة، فبل تعد طريق رابعة.
أما زيادتو: )) أك أف يكتب عليو ((، فإنو قد ضعف كما في ترجمتو، ففيها: قاؿ أبو حاتم: 

عض االضطراب... إلى أف قاؿ في ترجمتو: كقاؿ البخارم: عنده محلو الصدؽ، كفي حديثو ب
 مناكير، كقاؿ النسائي: أحد الفقهاء، كليس بالقوم في الحديث، كفيها: أنو أموم دمشقي.
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قلت: فهم غير متهمين في تضعيفو، بل في توثيقو، كلو صح النهي عن أف يكتب عليو، فليس 
و، كىو بعيد عن القبر، كإنما كضع على القبر بعد ذلك، ذلك نهيا عن كضع حجر قد كتب في

كال يقاؿ لمن كضعو على القبر: قد كتب على القبر، أال ترل أنك لو جعلت عليو مصحفا لما  
 كنت قد كتبت عليو.

فالكتابة على القبر، إنما ىي أف تكتب فيو نفسو، مثبل: في ترابو، أك تكتب كأنت قاعد عليو 
 مثبل.

ليو قد كتب قبل أف يطرح عليو، فإنو يستطيعو األمي الذم ال يكتب، كال فأما طرح حجر ع
يسمى كاتبا بطرح اللوح على القبر، فظهر أف ما أنكره ابن القيم ليس مما يستحق إنكاره على 

 فاعلو كما فصلناه.
 كأما ما ذكره بعد ىذا الكبلـ الذم قد أجبنا عنو من األمور التي شٌنع بها على القبوريين على
حد تعبيره، فليست عند الزيدية، كقد أجاب عنو غيرنا، كالذم ىو ظاىر في ببلد الزيدية ىو 

الزيارة، كتبلكة القرآف، كذكر اهلل، كمن الزائرين من يقعد للتبلكة، كمنهم من يكوف متجوال حوؿ 
 القبر بأناة.

ة، فمن نسب إليهم فأما الدكراف على القبر بصورة الطواؼ فلم نجد أحدا يفعلو في ببلد الزيدي
الطواؼ فغرضو التشنيع، كىو منو تعصب معيب عليو، ألنو كذب عليهم اتٌباعا لهواه، كانقيادا 

 لداعي التعصب للمذىب.
ىذا كبعد كبلـ ابن القيم حكى مقبل كبلما البن األمير، ككبلما للشوكاني، كقد تضمن الجواب 

 عنو الجواب على كبلـ ابن القيم.



 هد اهلل أنَّا ندين اهلل بمحبة أكليائو األحياء منهم كاألموات.كنحن نش قاؿ مقبل:
نٍػيىا كىييٍشًهدي اللَّوى عىلىى مىا  الجواب:: يىاًة الدُّ قاؿ اهلل تعالى: } كىًمنى النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحى

كيحقرىم كيفترم عليهم  [. أين حبو لمن يذمهم204ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخصىاـً { ]البقرة:
( من كتابو الرياض في جملة من األخيار، فقاؿ: كغالب ىؤالء 2الكذب ؟! فقد تكلم في )ص

 المفتين
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أعرفهم أنهم ليسوا من أىل العلم، ثم قاؿ: كإنما استغربت من توقيع علي العجرم كقد كنت 
: تسمع بالمعيدم خير من أف أسمع عنو خيرا، فلما كقفت على توقيعو قلت: األمر كما قيل

تراه، كعرفت أنو ال يميز الصحيح من السقيم من السنة، اللهم إال أف تكوف حملتو الحمية 
 الجاىلية على المذىب، كعلى سمعة األباء كاألجداد.

 فهذه أشنع من األكلى، كىذا سب للعلماء من أجداده.
السماع من العامة كال عبرة بهم، ثم قاؿ في الحاشية على قولو: كنت أسمع عنو خيرا، كىذا 

 فإنهم يظنوف كل صاحب عمامة عالم.
 ثم قاؿ: خطر الفتول بغير علم، فجعل يعرّْض بأف الذين قاؿ فيهم ىذا القوؿ أفتوا بغير علم.

ثم قاؿ: كقد قرف اهلل تعالى القوؿ عليو بغير علم باإلشراؾ باهلل، ثم يعرض بهم أف سبب ذلك 
( ثم يقوؿ: كقد يكوف سبب 3ف سببو الحسد، ثم يمثل باليهود في )صقد يكوف تكبرا كقد يكو 

( فيقوؿ: 4الفتول بغير علم خشية المزاحمة على الدنيا كالمناصب، ثم يعرض بهم في )ص
تخوؼ الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم على أيمتو من المفتين الجائرين، كيذكر حديث: )) 

 (.كإنما أخاؼ على أمتي األئمة المضلين (
( كيذكر الحديث: )) أخوؼ ما أخاؼ جداؿ منافق عليم اللساف ((، 5ثم يعرض بهم في )ص

كىؤالء المفتوف الذين نثل لهم ما في كنانتو كدؿ على بغضو لهم، فيهم أىل العلم كالفضل 
! ىيهات ىيهات }  كالعبادة، فأين صحة ما يدعيو من حب أكلياء اهلل األحياء منهم كاألموات ؟

 لبغضاء من أفواىهم، كما تخفي صدكرىم أكبر {!!!قد بدت ا
(: كينفر عنهم ىذا كقد ظن أىل صعدة أنهم كمن اتبعهم ىم الفرقة 10ثم قاؿ في )ص

الناجية... إلى أف قاؿ: كإنما قلت ىذا، ألنهم ال يثقوف بعلماء صنعاء كعلماء الحجاز، كال 
الحرمين، كما قد شاىدىم العواـ، الهند كباكستاف، كمنهم من ال يصلي مع المسلمين في أرض 

 كأنكركا عليهم ذلك، نسأؿ اهلل لنا كلهم الهداية.
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أنو سيخرج الجواب  -أم سؤاؿ الشيخ القرحزة  -ثم قاؿ يعرض بهم: كمن أعظم ثمراتو 
)يعني مقبل جوابو( عن ىذه الفتول في كتاب ينتفع بو، كيكوف قمعا للمتعصبين، كنصرا لسنة 

 لين، كذبا عن صحابتو الكراـ الميامين.سيد المرس
كال سيما كىي صادرة من قـو حاقدين  -يعني أىل الفتول  -( 13،كص12ثم قاؿ في )ص

على أىل السنة كعلى كتب السنة، فأكبر ىمهم ىو التشكيك في دعوة أىل السنة كفي كتب 
الشيعة المبتدعة،  السنة، كىذا إنما ىو تشكيك في الدين، كالصراع قديم بين أىل السنة كبين

كبحمد اهلل لم يزؿ الشيعة مقهورين، ألنهم كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ: أجهل الناس بالمعقوؿ 
كالمنقوؿ، كعند أف اطلعت على ىذه الفتول أردت أف أنقل خبلصتها كأرسل بها إلى مفتي 

اء اهلل إذاعة صنعاء، كأقبض الفتول بيدم، فإف الشيعة تستعمل التقية، فبعد أياـ تقول إف ش
 شوكة أىل السنة، كيقوؿ ىؤالء المفتوف: ما قلنا !! فإنهم يتلونوف.

 (: تخالفوف السنن جهارا.14كقاؿ في )ص
(: فمن متى أصبح الحاقدكف على السنة يهاجموف حملتها ؟! كمن متى 27كقاؿ في )ص

 تدنست فطر أىل اليمن ؟!
 قاؿ: الجواب تاريخ دخولهم إلى اليمن معركؼ.

ه األقاكيل محب لمن يعرض بهم كيقوؿ فيهم ىذه األقاكيل ؟!! كفيهم العلماء فهل يقوؿ ىذ
األبرار أىل المصنفات الزاخرة بالعلـو كاإلرشاد، كأىل الجهاد في سبيل اهلل، كالصبر على 

إحياء الدين كحمايتو، فمن الذين يحبهم أحياءىم كأمواتهم ؟! كسياؽ الكبلـ في أىل القبور من 
برار كعلمائهم الهداة، مثل: يحيى بن الحسين الهادم إلى الحق، كابنيو أئمة الزيدية األ

المرتضى، كالناصر، كاإلماـ أحمد بن سليماف، كمثل المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة، كالمهدم 
 أحمد بن الحسين، كاإلماـ يحيى بن حمزة، كغيرىم.

قبل بالبلت كالعزل، فقاؿ في  أصل السياؽ في أمثاؿ ىؤالء أىل القبب كالقبور التي شبهها م
 (: نحن نشهد اهلل أنا ندين اهلل بمحبة198كتابو الطليعة )ص
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أكليائو األحياء منهم كاألموات، أما القبور المشيدة كالقباب المزخرفة على القبور التي قد 
 أشبهت البلت كالعزة كمناة كىبل... الخ.



أف التأمين سنة، كلكنو ال يستطيع أف يعمل بها،  (: كغير ىؤالء كثير ممن يعلم38كقاؿ في )ص
ألنو من تظاىر بالعمل بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من ضم كتأمين كنحوىما 

 سلطتم عليو السفهاء، ثم أكدعتموه السجوف، كاستحللتم منو ما ال يجيزه اإلسبلـ.
ي اهلل عنو في حرصو على (: كيا حبذا لو سلكتم مسلك علي رض41كيقوؿ يعرض بهم في )ص

 السنن كالعمل بها.
(: كإذ أبهرتهم كثرة الركايات كغلبتهم صحة الحديث قالوا: ىو منسوخ، 48ثم يقوؿ في )ص

كالتحيل على إبطاؿ السنن شأف من ال يخاؼ اهلل، فهل يقوؿ فيهم ىذا محب ألكلياء اهلل منهم 
 ؟!

غيير في الصبلة كحذؼ بعض تكبير (: كأما ما كقع من األمويين من الت80ثم قاؿ في )ص
النقل، كتأخير خطبة العيد، فاعتقد أنو قد كقع منكم أضعافو، كالسبب في ىذا أف األمويين إذا 

غيركا شيئا أنكر عليهم الصحابة كالتابعوف، كأما أنتم في اليمن فقد خبل الجو لكم، كمن أراد 
ستطيعوف أف يعملوا بالسنة، فضبل أف يظهر السنة قمعتموه، حتى أف علماء السنة صاركا ال ي

 عن أف يدعوا إليها، فلساف حالهم من تعسفهم قائبل )كذا(:
 

 حكوا باطبل كانتضوا صارما ... كقالوا صدقنا فقلنا نعم
 

 كإذا كاف األمويوف قد كقع منهم بعض التغيير في الصبلة فقد غيرتم في األصوؿ.
 القرآف ؟! فهل تؤمنوف بأسماء اهلل كصفاتو على ما كردت في

 كىل تؤمنوف أف اهلل يرل في اآلخرة ؟!
 كىل تؤمنوف أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يشفع ألىل الكبائر من أيمتو ؟!
 كىل تؤمنوف أنو يخرج من النار أقواـ من الموحدين بسبب شفاعة الشافعين ؟!
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كآلو كسلم كىم نقلة الدين، أكليس كلماذا تبغضوف إلى العامة صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 القدح فيهم يؤدم إلى القدح في الدين ؟!

 كلماذا كنتم ال تنهوف عن الذبح لغير اهلل ؟!
 كلماذا كاف منكم من ينجم كيتكهن كيزعم أنو يعرؼ موضع السرقة ؟!

 كلماذا تركتم الشعب اليمني جاىبل ؟!



عظم أعدائو، كأنكم تعملوف على تأخره ىذا كإننا نحمد اهلل فقد شعر الشعب اليمني أنكم أ
كانحطاطو، كعلم أف دعوتكم سياسية ال دينية، كلقد سألني رجل عن مسألة فأفتيتو بالدليل 

كأبنت لو الحق، فإذا ىو يدعو على الذين كانوا ملبسين على الناس، كنحن نعلم أنكم تشغلوف 
سنة، فهبل اشتغلتم بواقعكم كبما الناس بمساكئ بني أيمية لكي تنفركىم عن السنة، كعن كتب ال

 أنتم عليو كبما شبابكم عليو.
( أقوؿ: يا حبذا لو فعلتم ذلك ابتغاء مرضاة اهلل، كلكنكم تتجلدكف في 81ثم قاؿ في )ص

الدفاع عما عليو اآلباء كاألجداد، كتحببوف إلى العامة البقاء على الجهل خشية أف يتفقهوا في 
 عليو من الضبلؿ كالزيغ عن السنة.دين اهلل، فينكشف لهم ما أنتم 

أكليس من التلبيس أف يقـو خطيبكم يبث األحاديث الضعيفة كالموضوعة، مثل: )) أىل بيتي  
 كسفينة نوح، من ركبها نجا، كمن تخلف عنها غرؽ كىول ((؟!

ك)) النجـو أماف ألىل السماء ما يوعدكف، كأىل بيتي أماف ألىل األرض، فإذا ذىب أىل بيتي 
 ىل األرض ما يودعوف (( ؟!أتى أ

 )) علي خير البشر من أبى فقد كفر (( ؟!
 )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن يرد المدينة فليأت الباب (( ؟!

)) يا علي لوال أف تقوؿ فيك طوائف من أيمتي ما قالت النصارل في عيسى، لقلت فيك مقاال 
 ؟! ال تمر بأحد إال أخذكا التراب من أثرؾ للبركة ((

(1/593) 

 

كنتم تظنوف أنكم تستركف بالدعوة إلى حب أىل البيت رحمهم اهلل، كما كنتم تعلموف أنو سيأتي 
يـو تنكشف فيو أباطيلكم، كمن أعظم مطاياكم الدعوة إلى التقليد األعمى حتى ال يعلم الناس 

 إلى أين تدعونهم ؟!
 كيكونوف كما قيل:

 
 ت كأين ترشد غزية أرشدكما أنا إال من غزية إف غوت ... غوي

 
 ثم قاؿ: كلكن أين أنتم كأين أىل بيت النبوة رحمهم اهلل، كلقد أحسن من قاؿ:

 
 ما ينفع األصل من ىاشم ... إذا كانت النفس من باىلة



 
أقوؿ: باهلل عليك أيها المطلع المنصف ىل تصدر ىذه األقاكيل من محب ألكلياء اهلل من أئمة 

مائهم األفاضل الذين تعظمهم الزيدية كتزكر قبورىم، كالذين عليهم الزيدية في اليمن ؟!! كعل
القباب!! أـ ىو الخصم األلٌد المبغض المعادم!! كبذلك تبين أنا أصبنا بكتابة اآلية الكريمة:} 

نٍػيىا كىييٍشًهدي اللَّوى عىلىى مىا ًفي قػىٍلبً  ًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخصىاـً { كىًمنى النَّاًس مىٍن يػيٍعًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
 [. عندما كصلنا عند قولو: نحن نشهد اهلل أنا ندين اهلل بمحبة أكليائو... إلخ.204]البقرة:

(: كىل تعلم أنكم اآلف لستم 84كمن كلماتو الدالة على البغض كالعداكة، قولو في )ص
 كغيرىا.متمسكين بما عليو أىل اليمن ؟! كلكن بما عليو الركافض من إيراف 

 (: فمن الذم أفسد فطر اليمنيين كجعلهم متأخرين في العلم؟!86كقولو في )ص
من الذين جعل أىل ذيبين ينادكف أبا طير ؟! كأىل يفرس ينادكف ابن علواف ؟! كأىل ذمار 

ينادكف يحيى بن حمزة ؟! كأىل صعده ينادكف الهادم ؟! إف كنت ال تعرؼ فالعامة اآلف تعرؼ 
 عرؼ أحد العلم من اليمنيين إال كىو يعلم أنكم الذين أفسدتم الشعب اليمني.بحمد اهلل، كما 
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(: فلن يقبل ىذا الحديث الباطل من محمد بن الهادم، كال من ألف مثل 92كقاؿ في )ص
 محمد بن الهادم. انتهى.

ألف كفي قولو: كال من ألف مثل محمد بن الهادم، داللة على مباينة بالغة كتعصب شديد، 
 األلف أكثر من عدد التواتر بكثير، لكن مقببل خرج عن صوابو غيظا كحنقا.

(: ىل ىذا الحديث صحيح يا صبلح ؟! كمن أخرجو من المحدثين ؟!  128كقاؿ في ) ص 
فإنا ال نعتمد عليك، كال على المؤيد باهلل، كال على أبي العباس، كال على صاحب الشفاء في 

 أىل الحديث !!فن الحديث، ألنكم لستم من 
(: نقل صبلح عن صاحب البحر أف الهادم كالقاسم كأبا طالب  128ثم قاؿ في ) ص 

 يقولوف: إف الضم يبطل الصبلة إذ ىو فعل كثير... إلخ.
فعلى قوؿ ىؤالء الجاىلين سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 م !!! انتهى.عليو كآلو كسلم باطلة، ألنو كاف يض
فهل ىذا محب للهادم كالقاسم كأبي طالب، كىو ىذا يسميهم: جاىلين. ثم تكلم على كتاب 

حي على خير العمل تأليف أبي عبد اهلل محمد بن علي بن الحسن العلوم، فقاؿ في ) ص 
(: ثم أنا لسنا نعتمد على المؤلف، ألنو شيعي فيخشى أف يزيد في الحديث  133، كص 132



( حديثا من طريق الطحاكم، كفيو:  26نو، كإليك مثاال على ذلك، فقد ذكر ) ص ما ليس م
حي على خير العمل، فراجعناه في شرح معاني اآلثار، فوجدنا الحديث كلم نجد ىذه الزيادة، 

 فعلمنا أنو ال يعتمد على ىذا المؤلف، فحذار حذار أف تعتمد على أباطيل الشيعة. انتهى.
ين يدين اهلل بحبهم ؟! فهو ىنا يسب الشيعة جملة، كيقرر أنو ال يوثق بهم، فمىن أكلياء اهلل الذ

 كىناؾ يجهل الهادم كالقاسم كأبا طالب.
(: فإف قلت: إنا نجد من علماء كبار يتمسحوف بأتربة القبور، أفتركنهم  198كقاؿ في ) ص 

 على ظبلؿ ؟!
ي الحقيقة أجهل قلت: أكلئك كإف كبرت عمائمهم فهم أضل من حمر أىلهم، كىم ف

 الجاىلين.
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ىذا تصيد لسب العلماء كتجهيلهم، كىكذا استمر مقبل في ذـ الزيدية تعميما  كالجواب ::
كتخصيصا كما فصلناه، فظهر أف قولو: أنا ندين اهلل بمحبة أكليائو األحياء منهم كاألموات، أما 

شبهت البلت كالعزل كمناة كىبل، فإنا القبور المشيدة كالقباب المزخرفة على القبور التي قد أ
 نتضرع إلى اهلل أف يعجل بهدمها... إلخ.

 فقد كضع إشهاد اهلل في غير موضعو، تدليسا كتعمية كتلبيسا كاهلل أعلم بًنيىتو !!!
كمن ىم عنده أكلياء اهلل ؟! ألف الكلمة معناىا مفهـو بالنسبة إلى اللغة كالشرع، كلكن الناس 

لموافقوف لمعناىا، الذين يستحقوف أف يسموا: أكلياء، بحسب اختبلفهم يختلفوف فيمن ىم ا
في تعيين المتقين، كفيمن ىم المطيعوف هلل ؟! كىذا ابن حطاف يعتبر ابن ملجم لعنو اهلل من 

 المتقين، فيقوؿ:
 

 يا ضربة من تقي ما أراد بها ... إال ليبلغ من ذم العرش رضوانا
 

لك في قولو: إنا ندين اهلل بمحبة أكليائو، فقد أعلن العداكة فمقبل نرل أنو يضمر قريبا من ذ
كالبغضاء لكثير من أكلياء اهلل، الذين ىم أكلياؤه عندنا، كزاد في سبهم كالكذب عليهم في كتابو 

 كحاشيتو غير ما ذكرناه.
( عند ذكره قوؿ ابن عباس: )) سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  207كقاؿ في ) ص 

الكلمات التي تلقاىا آدـ من ربو فتاب عليو؟ فقاؿ: قاؿ: بحق محمد كعلي كفاطمة  كسلم عن



 كالحسن كالحسين إال تبت عليَّ فتاب عليو ((.
كىذا الحديث كأمثالو من الموضوعات مما اتخذه المخرفوف أصبل في جواز دعاء  قاؿ مقبل:

 األموات، كاالستغاثة بهم، كطلب الحاجة منهم.
ا { ]الجن: أما قولو تعالى: [، كقولو: } يىا أىيػُّهىا 18} كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا مىعى اللًَّو أىحىدن

عيوا لىوي النَّاسي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو لىٍن يىٍخليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمى 
هي  ًإٍف يىٍسليبػٍ ٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىاٍلمىٍطليوبي { ]الحج:كى بىابي شىٍيئنا الى يىٍستػى [ ، كقولو: 73مي الذُّ

 } كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو مىا يىٍمًلكيوفى ًمٍن ًقٍطًميرو 
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ا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى ًإٍف تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم كىلىٍو سىًمعيوا مىا اٍستىجىابيو 
ًبيرو { ]فاطر: فىعيكى كىالى 14-13يػينىبّْئيكى ًمٍثلي خى [، كقولو تعالى: } كىالى تىدٍعي ًمٍن ديكًف اللًَّو مىا الى يػىنػٍ

ًإٍف يىٍمسىٍسكى  ًإٍف  يىضيرُّؾى فىًإٍف فػىعىٍلتى فىًإنَّكى ًإذنا ًمنى الظَّاًلًمينى ، كى اللَّوي ًبضير  فىبلى كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كى
ٍيرو فىبلى رىادَّ ًلفىٍضًلًو ييًصيبي ًبًو مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه { ]يونس: [. أما ىذه 107-106ييرًٍدؾى ًبخى

 اآليات فهي عليهم عمى.
كإني سمعت أنو صدؽ فيكم الحديث الذم ركاه البخارم عن علي عليو السبلـ:  كالجواب ::

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) سيخرج قـو في آخر الزماف حداث األسناف، 
سفهاء األحبلـ، يقولوف من خير قوؿ البرية، ال يجاكز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من الدين كما 

القيامة  يمرؽ السهم من الرمية، فأينما لقيتموىم فاقتلوىم فإف في قتلهم أجرا لمن قتلهم يـو
.)) 

ىذا الحديث ظاىر فيكم، كالعبلمة المذكورة فيو أكضح فيكم من سلفكم من الخوارج، ألف في 
ىذا الحديث يقولوف: من خير قوؿ البرية. كىذا فيكم أظهر، ألنكم تزعموف أنكم الدعاة إلى 

 التوحيد، كالحذر من الشرؾ، كتقرأكف اآليات في ذلك كنحو ذلك.
فقالوا: ال حكم إال هلل. فقولكم أكضح من قولهم في أنو من خير قوؿ  أما سلفكم من الخوارج

 البرية، فالحديث فيكم أظهر كأنتم داخلوف فيو دخوال أكلٌيا.
ككذلك قولو: حداث األسناف، ألف أكثركم أىل المعاىد الذين تربونهم على مذىبكم فينشأكف 

طل، كما قاؿ سلفكم الخوارج: كلمة عليو، ييكَّفركف المسلمين، كيقولوف كلمة حق يراد بها با
 حق يراد بها باطل، ككما كفركا المسلمين كاستحلوا بذلك دماءىم كأموالهم.



ككذلك قولو في الحديث: في آخرلزماف، فأنتم أشد منهم تأخران في الزماف، فلذلك قلنا أف 
 الحديث فيكم أظهر، كأنكم داخلوف فيو دخوال أكلٌيا.
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هاء األحبلـ. ظاىر في كبلمكم، حيث تستعملوف طريقة السفهاء في إكثار ككذلك قولو: سف
السباب للمسلمين، كرميهم بالشرؾ كالًبدىع كالخرافات كالكذب، بناء منكم على أكىاـ كظنوف، 

كحبا للبذاءة كالكبلـ السيء، من ذلك ما نقلناه عن مقبل مما ذكره في كتابو، كتطور فيو في 
ية أفسدكا في الدين أكثر مما أفسد بنو أمية، كحتى جىٌهل الهادم السب حتى زعم أف الزيد

 كالقاسم كأبا طالب، مع أنو يمكن الجدؿ بدكف ذلك !!
ككذلك تجدىم يسبوف الزيدم كيظهركف تكفيره لدكف ضركرة، فقد تجلت فيهم سفاىة 

نهم مارقوف األحبلـ، كاجتمعت فيهم العبلمات، فظهر بذلك أنو ال يجاكز إيمانهم حناجرىم، كأ
من الدين، الستحبللهم دماء المسلمين التي حرمها اهلل، كأموالهم كأعراضهم، فضبل عن ظهور 
تشبيو اهلل بخلقو في الذين ال يحققوف، كإنما يسمعوف العبارات الموىمة للتشبيو، كيقاؿ لهم: 

ها، كاعتقاد إف المراد باآليات التي يسمونها آيات الصفات كاألحاديث، ظاىرىا يجب اإليماف ب
معناىا بدكف تأكيل، فيظنوف لجهلهم أف المقصود إثبات األعضاء هلل سبحانو كتشبيهو بخلقو، 

فيعتقدكف ربهم شبيها بالمخلوقين، كيتوىموف ربهم ذا صورة كأعضاء كتحديد، كصور 
المخلوقين كأعضائهم كتحديدىم، كيعبدكف ىذا المتصوَّر الذم يتصوركنو، الموىـو الذم 

 و، كيسمونو اهلل، سبحانو كتعالى عما يقولوف علوا كبيرا !!!يتوىمون
فهم يعبدكف غير اهلل كيزعموف أنو اهلل، كبذلك أشركوا من حيث ال يعلموف، كما ركم عن زيد 
بن علي عليو السبلـ في تفسيره لغريب القرآف، في قوؿ اهلل تعالى: } كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو 

[. قاؿ: ىم قـو شبهوا اهلل بخلقو فأشركوا من حيث ال 106ميٍشرًكيوفى { ]يوسف: ًإالَّ كىىيمٍ 
 يعلموف. انتهى.

كما مثلهم إال مثل شخص قاؿ: إنو يشتهي التين كىو ال يعرؼ التين. فقيل لو: كيف التين ؟! 
فوصفو بصفة العنب، فباف بذلك أنو إنما يعني العنب، فهو الذم يشتهيو، كإف سماه باسم 

ين. فهكذا ىؤالء يعبدكف الصورة التي مثل صورة آدـ عليو السبلـ مثبل، كيستحضركنها في الت
ًإيَّاؾى نىٍستىًعيني  أذىانهم في صبلتهم عند نية الدخوؿ في الصبلة هلل، كعند قولهم: } ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كى

 [ مثبل، فهم5{ ]الفاتحة:

(1/598) 



 

ن عقيدة كتصميم، ال مجرد تخيل عارو عن يخاطبوف موىوما متصورا بصور المخلوقين ع
 االعتقاد، فهم بذلك مشركوف.

ثم ىم يرموف بالشرؾ المؤمنين األبرياء من الشرؾ، فيستحلوف بذلك دماءىم كأموالهم 
 كأعراضهم، فيشبهوف اليهود الذين فتنوا المؤمنين كالمؤمنات أصحاب األخدكد.

و مقبل اليهود الذين شاركوا األكلين بالرضى فهذا من الخصاؿ التي أشبهوا فيها اليهود، كأشب
بأفعالهم، فقاؿ اهلل تعالى فيهم: } قيٍل فىًلمى تػىٍقتػيليوفى أىنًٍبيىاءى اللًَّو ًمٍن قػىٍبلي ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنينى { 

 [. ألف مقببل قاؿ: كبحمد اهلل لم يزؿ الشيعة مقهورين !!!91]البقرة:
قبل كنقلناىا من قوؿ اهلل تعالى: } كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى لًلًَّو فىبلى تىٍدعيوا أما اآليات الكريمة التي ذكرىا م

ا { ]الجن: [. فإف الجواب عن احتجاجهم قد شملتو الكتب التي أجاب بها 18مىعى اللًَّو أىحىدن
عنهم المسلموف، كمن أحسنها ) كشف االرتياب في اتباع محمد بن عبد الوىاب ( ك) اإليجاز 

ى فتاكم الحجاز (، كىما كتاباف منشوراف مطبوعاف يمكن تحصيلهما بثمن يسير، في الرد عل
فمن كاف من أىل اإلنصاؼ فليطالعهما بتفهم كتحرير نظر، كمحل البحث بخصوص 

احتجاجهم باآليات المذكورة في المقصد الثاني من كتاب ) اإلجادة في دفع اإلسراؼ ص 
109 .) 

ي أذكّْر من بقي فيو خردلة من إيماف، كنزعة من حياء من ثم إن (: 208ثم قاؿ مقبل في ) ص 
اهلل، بقوؿ اهلل سبحانو كتعالى آمرا لنبيو محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم: } قيٍل ًإنَّمىا أىٍدعيو رىبّْي 

ا ، قيٍل ًإنّْي لىنٍ  ا ، قيٍل ًإنّْي الى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرِّا كىالى رىشىدن ييًجيرىًني ًمنى اللًَّو أىحىده كىلىٍن  كىالى أيٍشًرؾي ًبًو أىحىدن
ا { ]الجن:  [.22-20أىًجدى ًمٍن ديكنًًو ميٍلتىحىدن

( كبلما جيدا، إال قولو: فيا عجبا كيف يطمع... إلخ.  209ثم حكى عن الشوكاني في ) ص 
 فلعلو يعرض بالمسلمين، كإال قولو: فهل سىًمعت أذناؾ أرشدؾ
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ىذا الضبلؿ الذم كقع فيو عباد أىل القبور ؟! فإنا هلل كإنا راجعوف.  اهلل بضبلؿ عقلو أكبر من
 انتهى.

فإف كاف يعني قوما ال نعرفهم كال نعلم ما يفعلوف، ككبلمو فيهم صحيح فهو صحيح. كإف كاف 
 يعني الزيدية في اليمن كما يعني مقبل فقد أساء بالتعريض بهم، كغلبو التعصب كالعداكة لهم.

 م براء مما نسب إليهم، كإلى اهلل المصير.أنه كالجواب ::



كعلى كل حاؿ فاألحاديث الموضوعة في فضائل أىل البيت كثيرة  (: 216قاؿ مقبل) ص 
 جدا.

 كالجواب :: من أين علمت ىذا ؟!
فإني قلَّما أفتح ميزاف االعتداؿ كغيره من كتب الجرح كالتعديل، إال كجدت حديثا  كقاؿ مقبل:

 موضوعا في فضائلهم.
يجعلونها في كتبهم في الجرح، ليستدلوا بها على جرح الركاة، ثم جاء مقبل  الجواب ::

فاعتمدىم في جرح الركاة كقلدىم، كرد أحاديث الفضائل بجرحهم للركاة، فأحاديث الفضائل 
عندىم تدؿ على جرح الركاة، كذلك أنهم يعتقدكنها مكذكبة، ال ألف الركاة قد ثبت جرحهم 

ة، بل اعتمدكا في جرح الركاة على ركايتهم لها، كجعلوىا في كتب الجرح بسبب غير الركاي
 دليبل على جرح الركاة.

كعلى ىذا فصنيع مقبل في رده ألحاديث الفضائل تقليدا لهم في الجرح غير صحيح، ألنو 
دكرا إذا كانوا بنوا الجرح على بطبلف الركاية، كىو بنى بطبلف الركاية على الجرح الذم بنوه 

 بطبلف الركاية. على
كالتحقيق في كثير من الفضائل أنو ال دليل على بطبلنها، كال على جرح راكيها، كأف جرح 
الشيعة كتضعيفهم لدفع أحاديثهم نوع من محاربة السنة، كلكن مقببل ال يرل السنة إال ما 

كإف يصححو أسبلفو، أما نحن فالسنة عندنا ىي سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 
أنكرىا ابن الجوزم كالعقيلي، كالذىبي كابن حباف، كابن عدم كأضرابهم، ألنو ال دليل على أف 

 السنة ىي ما قبلوه دكف ما حكموا بوضعو أك ضعف راكيو !!!
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  من أين لمقبل أنهم الحكاـ على سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؟!
 المنكر ما أنكركه ؟!من أين لو أف المعركؼ ما عرفوه ك 

أمن كتاب اهلل أـ من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ؟! حتى أبطل بذلك أكثر حديث 
الزيدية، بل منع االعتماد على كتب الشيعة جملة من غير فرؽ بين أىل الفضل كالورع كالزىد 

كقاؿ: ال تقبل كلو كاألمانة كغيرىم، بل رد ركاية المرتضى محمد بن الهادم عليهما السبلـ، 
 ركاىا ألف مثل محمد بن الهادم !!!

كعلى ىذه الطريقة رد أحاديث الزيدية كلها، كىو يزعم أنو يدعو إلى السنة، كىو ىذا يحاربها 
كيبالغ في ذلك، فيعتبر أىلها مبتدعين ال يعتبر حديثهم شيئا مذكورا، فما لو أنكر على المفتي 



بن أحمد فليتو، حين اعتمدا حديث الزيدية كىما منهم  السيد علي الصيلمي، كالمفتي صبلح
؟! كلم يعتبرا حديث المخالفين لهم، كىما إنما سلكا نفس الطريقة التي سلكها مقبل في 

 الفتول لمن سألهم، عن مذىبهم.
فكيف كاف لمقبل أف يعترض المفتين بمذىبو، كيبني على أف سنتهم التي ىي عندىم سنة رسوؿ 

ليو كآلو كسلم، يعتبرىا مقبل غير سنة ؟! كيزعم أنو ال سنة إال سنة أسبلفو، كىو اهلل صلى اهلل ع
في ذلك معترض عليهم في فتواىم لمن سألهم، كىي فتول بنوىا على مذىبهم كعلى أصولهم، 

 كىكذا المفتي يفتي بما عنده كبما تقتضي أصولو.
ة السنة ؟! زعما أف السنة فكيف ساغ لمقبل كىو المعترض أف يعترض عليهم كيرميهم بمخالف

سنة أسبلفو ال غير !! كىم اعتمدكا السنة التي ىي عندىم سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 كسلم !! كإف كاف مقبل ال يرضاىا كال يؤمن بها، ألف الفتول موجهة إلى غيره.

و في كأصل االعتراض أكرد على السيد علي الصيلمي لتركو الضم كالتأمين، أفبل يسوغ ل
اإلنصاؼ أف يقوؿ مثل ما يقوؿ مقبل ؟!! إذ يقوؿ مقبل: ال نعتمد شيئا من كتب الشيعة. أفبل 
يسوغ للصيلمي أف يقوؿ كذلك: ال نعتمد شيئا من كتب أعدائهم، كسنتهم التي ال يشهد لها 

 الكتاب كال السنة التي عندنا كال دليل ؟! فليست من السنة كإف صححوىا !!
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قبل يجعل مثل ىذا محاربة للسنة، كال يجعل إبطالو لحديث الشيعة كلو كاف كثيرا من فما لم
السنة النبوية محاربة للسنة، أين اإلنصاؼ ؟! مع أف السيد علي بن ىادم قد بيّْن حجة كىي 
عنده صحيحة كإف لم تصح عند خصومو، كاألصل في عمل اإلنساف لنفسو، كفي فتواه من 

 يعمل بما صح عنده، ال بما صح عند خصمو، كإف كاف باطبل عنده. استفتاه عن مذىبو، أف
فلماذا يعتبر محاربا للسنة بذلك ؟! كلماذا يعتبر مبتدعا في اعتماده على حديث الزيدية ؟! 
كىو زيدم معتمد على أحاديث يعتقدىا من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم !! ثم 

 ال نعتمد حديث الشيعة. يأتي مقبل يعترض عليو فيقوؿ: إنا
كعار عليو أف يجيب مثلنا بهذه األحاديث !! كىو إنما يدفع عن  (: 112كيقوؿ في ) ص 

 نفسو االعتراض عليو في عملو لنفسو بمذىبو، كفي فتواه لمن سألو عما عنده.
كيقوؿ مقبل: إذا أردت أف ترد علينا أك تناظرنا، فعليك أف تستعد بالدليل من كتاب أك سنة، 

 كتعرؼ الصحيح من الضعيف، كإال فتعلَّم عند علماء السنة قبل أف تكتب كتناظر.
أنك لم تنصف، ألنك تعني بالسنة سنة أئمتك كىو ال يراىا سنة، كأنت المعترض  كالجواب ::



عليو كالمتعاطي للخوض معو في مذىبو، كلو أنصفت بعض اإلنصاؼ لقلت كما قاؿ ابن حـز 
( من كتابو الفصل، عقيب احتجاجو على  4من ج 144ص في الفصل، حيث قاؿ في ) 

الشيعة لتفضيلو أبا بكر، قاؿ أبو محمد: كلم يحتج عليهم باألحاديث، ألنهم ال يصدقوف 
 أحاديثنا كال نصدؽ أحاديثهم، كإنما اقتصرنا... إلخ.

فأما مقبل فإنو يريد أف يعترض المعترض على السيد علي ىادم، كيصحح االعتراض بما ال 
يصح على أصل السيد علي ىادم، فإذا أجاب السيد علي ىادم بما ىو السنة عنده، أجاب 

 مقبل: إنا ال نقبل أحاديث الشيعة كال نعتمد كتبهم.
فهل كجب على السيد علي ىادم أف ال يعتمد إال على ما يعتمد مقبل ؟! كأف ال يعمل إال بما 

 جب علىيعمل بو مقبل ؟! كما المانع من أف يقاؿ: بل الوا
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مقبل قبوؿ ركاية الزيدية، ألف الركاة علماء فضبلء أمناء، أىل زىد ككرع كأمانة، كالتشيع ال 
يخرجهم عن أىلية ركاية الحديث، كإذا كاف لمقبل أف يرد حديث الشيعة ألنهم خصومو، أفبل 

نو ال سبيل يكوف للسيد علي ىادم أف يرد حديث مقبل كأئمتو ألنهم خصومو ؟! أيظن مقبل أ
 إلى الكبلـ في أسبلفو ؟!

أال يستطيع السيد علي ىادم أف يقوؿ: إف حديثهم مبني على الجرح كالتعديل، كالجرح 
كالتعديل مبني على التعصب للعثمانية كالنواصب، بتوثيقهم كاغتفار عيوبهم ككتمانها، كما فعل 

جرحهم بأدنى علة، ابن حجر في مقدمة فتح البارم، كعلى التعصب ضد الشيعة كتطلب 
كاستقراء كتبهم شاىد لذلك، كقد أشار إليو مقبل في كبلمو، حيث قاؿ: فإني قلَّما أفتح ميزاف 

االعتداؿ أك غيره إال كجدت حديثا موضوعا في فضائلهم، فهم يجرحوف بركاية الفضائل، 
 إلنكارىم كإف لم تكن مخالفة لدليل صحيح، كىذا ىو التعصب !!

ة كتضعيفهم طرؽ غير ذلك من التعصب كالحيف، مثل: قبوؿ ركاية كلهم في جرح الشيع
 بعضهم عن الشيعي ما يجرحونو بو، كالراكم متهم أك ضعيف، كىو مقركف بضعفو.

كمثل: كذب بعضهم على الشيعي، ينسب إليو قوال باطبل، كما كذب بعضهم على جابر 
 أراد البحث. الجعفي، ككذب بعضهم على عباد بن يعقوب، كالغرض التمثيل لمن

أفليس لعلي ىادم إذا كانوا يوثقوف الناصبي كيضعفوف الشيعي أف يقوؿ: أنا أختار العكس، 
عمبل بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم )) ال يحبك إال مؤمن كال يبغضك إال منافق (( 

أك ليس ؟!! كما كذبو أعداء الشيعة عليهم في الملل كالنحل كالفصل كغيرىا ال أصدقو !! 



للسيد علي ىادم أف يقوؿ: قد جرب التدليس من أكثر المحدثين ؟! كىو الداء العضاؿ، ألف 
المدلس كإف كاف ال يعتمد ما يعتقده باطبل، فقد يكوف معتقدا لعدالة منافق فيدلسو، كلو 

علمناه ما قبلناه، كعلى ىذا يكوف للسيد علي ىادم أف يجادؿ في سنة مقبل التي ال يرل سنة 
 رىا، ألنو ال يكاد يسلم من التدليس أحد من أئمتو !!غي
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كلو فرضنا أف أىل مذىبهم يجادلوف عنهم كما فعل ابن حجر في مقدمة فتح البارم، فلماذا 
يجعل مقبل مذىبو فيها أمرا مفركغا منو، كأنو من ضركريات الدين ؟! كيجعل العدكؿ عن سنتو 

يئا مذكورا !! ثم يكرر في كتابو اعتبار سنتو أنها ىي ابتداعا، كيجعل سنة خصومو ليست ش
(: فإف قلت: ىذه األحاديث  216السنة، كيرمي من خالفها باالبتداع، حتى قاؿ في ) ص 

 التي حكمتم عليها بالوضع قد صحت لنا من طريقنا؟
شىاًقًق قلت: إذا كاف طريق غير طريقة أىل السنة كالجماعة، فحسبكم قوؿ اهلل تعالى: } كىمىٍن يي 

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنينى نػيوىلًّْو مىا تػىوىلَّى كىنيٍصًلوً  رى سى  جىهىنَّمى الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىيَّنى لىوي اٍلهيدىل كىيػىتًَّبٍع غىيػٍ
 [. انتهى.115كىسىاءىٍت مىًصيرنا { ]النساء:

علماء الشيعة فهل بعد ىذا تعصب ؟! كىو ال يعني بأىل السنة كالجماعة إال أسبلفو، أما 
فليس لهم في ىذا االسم نصيب في رأم مقبل، كالحاصل أف مقببل سلك طريقة ال يعجز 

خصمو عن مقابلتها بمثلها، فإذا قاؿ مقبل: ال نثق بحديث الشيعة، قاؿ علي: ال نثق بحديث 
أعدائهم، كذلك مذىبو كىو فيو جاد ليس لمجرد الجدؿ، كيمكنو جرح كبارىم كما جرح مقبل 

الزيدية، فإذا قاؿ مقبل: إف تشكيك علي في حديث العثمانية كالنواصب تشكيك في كبار 
السنة بأسرىا، أجاب علي: بل أنت تشكك في السنة، ألنك شككت في حديث أىل البيت 
كشيعتهم كىو السنة، كإذا قاؿ مقبل: إف عليا مبتدع، ألنو ترؾ العمل بحديث العثمانية، قاؿ 

ع، ألنك تركت سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم التي ىي السيد علي: بل أنت المبتد 
السنة، كما خالفها البدعة، كاعتمدت في مخالفتها ركايات مكذكبة أك منسوخة، أك ال تفيد 

مذىبك، أك مخصصة أك مقيدة أك متشابهة. كالصحيح المحكم ىو: حديث أىل البيت 
 تاب.كشيعتهم، كما كافقو من حديث األمة أك كافق الك

 
 جاء شقيق عارضا رمحو ... إف بني عمك فيهم رماح
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فإما أف يترؾ كل كشأنو، } قيٍل كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتًو فػىرىبُّكيٍم أىٍعلىمي ًبمىٍن ىيوى أىٍىدىل سىًبيبلن 
 [.84{]اإلسراء:

اتفقا على األصوؿ كإما أف يبدأ بالجدؿ في أصوؿ الجرح كالتعديل، كما ىو الحجة فيها، فإف 
انبنى على ذلك معرفة السنة ما ىي، أىي التي يركيها أىل البيت كشيعتهم ؟! أـ التي يركيها 

أعداءىم ؟! ثم انتقبل إلى الفركع، كإف بقيا على اختبلفهما في األصوؿ، فبل معنى للجدؿ على 
ين كىم في أشد الفركع مع البقاء على الخبلؼ على األصوؿ، كإنما يثير الشقاؽ بين المسلم

 الحاجة إلى االجتماع لدفع الكفار عنهم !!!
قاؿ مقبل: كمن أين لكم طرؽ أخرل كأنتم عالة على المحدثين ؟! كإذا كاف لكم طرؽ أخرل 

 فهي غير موثوؽ بها.
 أف بعض الفضائل لو طرؽ غير ما ذكره، كبعضو يقوم بعضا كيوافقو في المعنى. كالجواب ::

 كم طرؽ أخرل فهي غير موثوؽ بها.كأما قولو: كإذا كاف ل
بل ىي موثوؽ بها عند الشيعة، كإف لم تكن موثوقا بها عند أعدائهم، فذلك ال  فالجواب::

يشترط في ثبوتها عند الشيعة أف تكوف موثوقا بها عند النواصب كشيعتهم، ألنو ال دليل على 
ردىا، كجرح ركاتها  ذلك من الكتاب كال السنة كال العقل، بل أعداء الشيعة متهموف في

بالتعصب للمذىب، كاتباع ىول النفس، كعداكة المذىب، فهم على ىذا محاربوف للسنة كأف 
 أبيتم.

ثم نقل مقبل كبلـ ابن الوزير الذم ساقو لبلحتجاج، على أنو ال يستقيم االستغناء بكتب الزيدية 
يء من حديث الزيدية في علم الحديث، كمقبل لم يفهمو، فهو يظنو يمنع من االعتماد على ش

المسند بأسره، كليس كذلك، أك يظنو يعني ال يعتمد عليها في شيء، كليس كذلك كما ال 
يخفى على من يفهم، كألف محمد بن إبراىيم ينقل من كتبهم كيعتمد عليها، كقد نقل منها 

لها  دعول اإلجماع على قبوؿ ركاية كفار التأكيل، كاعتمدىا في تنقيح األنظار ككثق الركاة
 منهم.
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كقد أمعن ابن الوزير في الجدؿ، كأتى في الركض الباسم بما يدؿ على إغراقو في النزع، 
كمبالغتو في الجدؿ، كلم يكن الموضوع يستدعي كل ذلك، كلكن لعل المعترضين عليو لىجُّوا 

و اإلماـ في الجدؿ، فقابلهم بالمثل، كحملو ذلك على تجاكز الحد البلئق بو، كقد أجاب عن



المنصور باهلل محمد بن عبد اهلل الوزير في كتابو فرائد الؤللئ، رد فيو عليو كعلى المقبلي ردا 
كاسعا، ككذا أجاب عنو السيد العبلمة أحمد بن اإلماـ الهادم القاسمي، المتوفى في شهر 

 بكتاب سماه: العلم الواصم في الرد على الركض الباسم. 1367رمضاف سنة 
(: كأختم رسالتي بآية تمثلها كلها، كتبين الهدؼ من جميعها،}قيٍل  224ل في ) ص ثم قاؿ مقب

نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اللَّوى كىالى نيٍشًرؾى  نػىنىا كىبػىيػٍ ًبًو شىٍيئنا كىالى يػىتًَّخذى يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإلىى كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ
[. 64ا ًمٍن ديكًف اللًَّو فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا بًأىنَّا ميٍسًلميوفى { ]آؿ عمراف:بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍربىابن 

 كصلى اهلل كسلم على نبينا محمد كآلو كصحبو أجمعين.
ىذا تعريض بالمخالفين لو، كتنزيل لهم منزلة أىل الكتاب، كلقد بالغ في العدكاف  كالجواب ::

يعلم براءتهم منو، كرماىم بالتقية بمعنى يريده، ىم منو براء كىو  عليهم، كرماىم بالشرؾ كىو
يعلم أنهم براء منو، كنسب إلى أىل صعدة أنهم يدعوف الهادم كىو يعلم أنو كذب، كنسب 

إلى علمائهم أنهم جعلوىم يدعونو كىو يعلم أنو كذب، كيدخل صعدة كال يسمع دعاء للهادم 
على أف الشيعة لم يزالوا مقهورين، فهو يشارؾ في دمائهم  عليو السبلـ، كيكتم ذلك كيحمد اهلل

البرية التي أريقت في كرببلء، كفي الحرة، كفي الكناسة، كمع محمد بن عبد اهلل النفس الزكية، 
كمع أخيو إبراىيم، كىلم جران إلى ىذا الزماف كيجرحهم كيضعفهم، كيزعم أنو ال يوثق بكتبهم، 

يعلم أف فيهم أبرارا أخيارا أمناء ثقات، ألنو في بلدىم، كقد كال يعتمد على شيء منها، كىو 
جالس بعض علمائهم كعرفهم، كلكنو حذا حذك أىل الكتاب في كتماف الحق كىو يعلم، 

فنختم ىذه الجملة بقوؿ اهلل تعالى: } يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًلمى تػىٍلًبسيوفى اٍلحىقَّ بًاٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوفى اٍلحىقَّ 
 [71نٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى { ]آؿ عمراف:كىأى 
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رى اٍلحىقّْ كىالى تػىتًَّبعيوا أىٍىوىاءى قػىٍوـو قى  ٍد كقوؿ اهلل تعالى: } قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوا ًفي ًديًنكيٍم غىيػٍ
ًبيًل { ]الما  [.77ئدة:ضىلُّوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىلُّوا كىًثيرنا كىضىلُّوا عىٍن سىوىاًء السَّ

- - - 

(1/607) 

 

 [ دعوة لهدـ قبة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم] 
ثم ذكر مقبل بحثا بعنواف: حوؿ القبة المبنية على قبر الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، يقوؿ 



 (: 226فيها في ) ص 
 عليو ثم إني رأيت أف تكوف المقدمة مشتملة على فصلين، أحدىما: في كرامة النبي صلى اهلل

كآلو كسلم على ربو، كالثاني: في ذـ الغلو. فإف كثيرا من الناس إذا فوجئوا بمثل ىذا األمر 
يظنوف أف ىذا انتهاكا ) كذا بنصب انتهاكا ( لحرمة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كربما 

 أىلَّهم كثير من سدنة القبور... إلخ.
كآلو كسلم انتهاؾ لحرمتو، كتحقير لقدره، كىذا  أف ىدـ قبة الرسوؿ صلى اهلل عليو الجواب ::

أمر معركؼ عند األمة اإلسبلمية، كلذلك لم يجرء أئمة مقبل على ىدمها، ثم ذكر الفصلين بما 
فيو كفاية لو لو أنصف، ألف الفصل األكؿ يزجره، عن تجاىل ما في ىدـ القبة من التحقير 

ف يتجاسر بعده على تقريره، أف الصواب لعظيم قدر الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فكي
 ىدمها ؟! بل الواجب عنده، كنعوذ باهلل من الخذالف.

كالفصل الثاني: في التحذير من الغلو، كذلك يزجره عن الغلو في منع اتخاذ القبور مساجد، 
ثم كمنع البناء على القبر، إلى منع بناء القباب، دكف االقتصار على منع البناء فوؽ القبر نفسو، 
الغلو من منع البناء إلى إيجاب التخريب ببل دليل، كالغلو في التوحيد، حيث جعل منو ترؾ 
التسمح بتراب القبر كنحو ذلك. ثم ىو يرل ىدـ قبة الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 لئبل يحتج بها أحد.
رفة قبره كبناء (: كأنا ال أشك أف زخ 230ثم قاؿ مقبل في آخر فصل التحذير من الغلو ) ص 

القبة عليو من أعظم الغلو، كأنو عين ما نهى عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كلقد افتتن كثير من 
العواـ بسبب تلك الزخرفة، كال إلو إال اهلل ما أكثر االزدحاـ على قبره صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

كاألبواب، كل ىذا من مع رفع األصوات، ككم من متمسح بالشبابيك كاألسطوانات كالمنبر 
 أجل تلك الزخرفة
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للمسجد النبوم المنهي عنها، بقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ما أمرت بتشييد 
 المساجد... (( الحديث. أخرجو أبو داكد كصححو ابن حباف.

دؿ يا ال إلو إال اهلل ما أجهلك يا مقبل !!! كما أشبهك بذم الخويصرة القائل: اع كالجواب ::
 محمد !!!

كأنو ال قدر كال جبللة كال محبة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في نفوس المسلمين !! 
كال اعتقاد بركة لو ال تلك الزخرفة !! كأنهم لم يكونوا يطلبوف أثاره في العود كالحجر من قبل 



 رفة في ظنك !!الزخرفة !! أك كأنو ال شأف لو يستدعي ذلك !! كأنهم إنما اغتركا بالزخ
فإف كاف عظيم شأنو يستدعي المحبة لو حتى يفعل الزائركف ذلك كيستدعي رجاء البركة حتى 

يكوف الزائركف كذلك، فمن أين علمت أنهم لم يفعلوا ذلك إال ألجل الزخرفة ؟! أليسوا 
أال يسافركف إليو شوقا إلى زيارتو قبل أف يشاىدكا تلك الزخرفة كبدكف أف تخطر لهم بباؿ ؟! 

يحدكىم إلى ذلك ما لو في نفس كل مسلم من الحب كاإلجبلؿ، كاعتقاد الكرامة عند ذم 
 الجبلؿ ؟!

 أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار كذا الجدارا
 كما حب الديار شغفن قلبي ... كلكن حب من سكن الديارا

 
 ريف في مسجده.(: كاآلف نشرع في بياف من أدخل القبر الش 231ثم قاؿ في ) ص 

لم يبينو بوجو صحيح، كإنما أخذه من كبلـ ابن كثير، كعزاه إلى ابن جرير، كذكر  الجواب ::
في حاشيتو محلو في تاريخ ابن جرير فلم أجده، صرح بما صرح بو ابن كثير، كلم يصرح فيو 

( من كتاب مقبل: فأدخل فيو الحجرة النبوية حجرة  238بما صرح بو، حيث قاؿ في ) ص 
 عائشة )رض( فدخل القبر في المسجد... إلخ.

فهذا لم يذكره ابن جرير، كلم ينص على حجرة عائشة بخصوصها، كعبارة ابن جرير: كأخذ في 
ىدـ بيوت أزكاج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كبناء المسجد، حتى قدـ الفعلة بعث بهم 

 الوليد. انتهى.
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بيوت أزكاج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كىو ال يدؿ على  فهذا معناه أنهم شرعوا في ىدـ
أنهم ىدموا بيت عائشة إذ يمكن أف الشركع في الهدـ كاف بهدـ غيره، كلم يذكر بعد ذلك 

 أنهم اتموا ىدمها، كلكنو قد يفهم أك يتوىم، كالصواب يتوىم من قولو: بعد ذلك.
ارم، عن صالح بن كيساف قاؿ: لما جاء  قاؿ محمد بن عمر: كحدثني يحيى بن النعماف الغف

 كتاب الوليد من دمشق سار خمس عشرة بهدـ المسجد، تجرد عمر بن عبد العزيز.
قاؿ صالح: فاستعملني على ىدمو كبنائو فهدمناه بعماؿ المدينة، فبدأنا بهدـ بيوت أزكاج النبي 

 يد. انتهى.صلى اهلل عليو كآلو كسلم حتى قدـ علينا الفعلة الذين بعث بهم الول
فهذه العبارة توىم أنو تم الهدـ كلكن ينظر في صحة نقط قولو: بهدـ، بالباء كلعلو من غلط 

النساخ، ألف كثيرا من الكتاب يتساىلوف بالنقط فيتركونو، فيأتي من يريد النقط فينقطو على ما 



كلى، كأخذ في يعتقد، كىذا مظنة أف يكوف أصلو نهدـ بالنوف، فتكوف ىذه الركاية كالركاية األ
ىدـ بيوت أزكاج النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ثم أنو لو كقع الهدـ لحجرة عائشة، فيمكن 

أنو ترؾ من أسفل جدارىا قليل فاصل بينها كبين المسجد، كليس في ركاية ابن جرير أنها 
 جعلت من المسجد، بل األقرب أنو بقي لها فاصل يفصلها عن المسجد.

(: حيث قاؿ نقبل عن عمدة األخبار في مدينة المختار، ما لفظو:  240قاؿ مقبل في ) ص 
كلم يكن قبل ىذا التاريخ عليها قبة كلها بناء مرتفع، كإنما كاف حظير حوؿ الحجرة الشريفة 

فوؽ سطح المسجد، ككاف مبنيا باألجر مقدار نصف قامة، بحيث يميز سطح الحجرة الشريفة 
 على ) كذا ( سطح المسجد. انتهى.

 كنقل مثلو عن كتاب ) تحقيق النصرة (.
ال  -أم: قبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -ثم قاؿ مقبل: إنكار أىل العلم لهذه القبة 

شك أف أىل العلم رحمهم اهلل ينكركف ما كرد الشرع بتحريمو، فبعضهم قد يصرح باإلنكار، 
 كبعضهم قد يسكت، لما يعلم من عدـ جدكل
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كبلـ، كربما استأنسوا لجواز السكوت بقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعائشة )رض(: )) لو ال
 ال أف قومك حديثوا عهد بكفر، ألسست البيت على قواعد إبراىيم ((. متفق عليو.

ثم قاؿ: فإليك بعض من أنكر، كنقل كبلـ ابن تيمية، ذكر قصة حتى قاؿ: ثم بعد ذلك بسنين 
 كأنكرىا من أنكرىا. انتهى. متعددة بنيت القبة،

أنو لم يذكر أحدا باسمو، كالظاىر أف المنكر ىو ابن تيمية، كلو كاف يعلم أحدا  كالجواب ::
 غيره من األكلين أنكرىا، لكاف مظنة أف يذكره، لئبل يدعى إجماع األمة عليها.

سوؿ صلى اهلل ثم قاؿ مقبل: كقاؿ الصنعاني )رح( في تطهير االعتقاد: فإف قلت: ىذا قبر الر 
 عليو كآلو كسلم قد عمرت عليو قبة عظيمة أنفقت فيها األمواؿ.

قلت: ىذا جهل عظيم بحقيقة الحاؿ، فإف ىذه القبة ليس بناؤىا منو صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم، كال من أصحابو، كال من تابعيهم كال من تابع التابعين، كال علماء األمة كأئمة ملتو، بل 

لة على قبره صلى اهلل عليو كآلو كسلم من عهد أبنية بعض ملوؾ مصر ىذه القبة المعمو 
المتأخرين، كىو قبلككف الصالحي المعركؼ بالملك المنصور في سنة ثماف كسبعين كست مائة، 

 ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، فهذه أمور دكلية ال دليلية.ا ىػ.
نو ال يحتج ببناء قبة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف غرض ابن األمير بهذا أ الجواب ::



 على بناء القبب، كلم يذكر ابن األمير إنكار ذلك عن نفسو، كال عن غيره في ىذا الكبلـ.
 ثم ذكر كبلما، عن حسين بن مهدم النعمي يتضمن إنكارىا.

د دخولهم في زمن عبد العزيز عن -يعني الوىابية  -ثم قاؿ مقبل: ىذا كقد ىم اإلخواف 
المدينة أف يزيلوا ىذه القبة، كليتهم فعلوا كلكنهم خشوا ) رح ( من قياـ فتنة من القبوريين 

 أعظم من إزالة القبة، فيؤدم إزالة المنكر إلى ما ىو أنكر منو. انتهى.
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 ي.فظهر بهذه الجملة أف أكؿ من أنكرىا ىو ابن تيمية، كتبعو ابن االمير، كالوىابية، كالنعم
أنا حققنا فيما مضى أف حقيقة البناء على القبر ىو كضع البناء على تربة القبر  كالجواب ::

نفسو ال على ما قرب منو، كأٌكدنا ذلك بأنو لم يخطر بباؿ الصحابة إنكار الزيادة في المسجد 
كىو بالقرب من القبر، كلذلك يستلـز البناء للزيادة حوؿ القبر بالقرب منو، لقو اهلل 

[. فظهر بذلك أف المدينة كلها 101الى:}كىًممٍَّن حىٍولىكيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب مينىاًفقيوفى { ]التوبة:تع
حوؿ القبر، كذكرنا أف عمل المسلمين مستمر في بناء البيوت كحيطاف البساتين كغيرىا، حوؿ 

بادر كالحقيقة القبور من غير نكير، كال يخطر ببالهم أف ذلك بناء على القبر، فدؿ على أف المت
 في البناء على القبر ىو البناء فوقو ال حولو.

كما أف معنى القعود عليو ىو القعود فوقو ال حولو، فظهر أنو ال كجو إلنكار بناء القبة على قبر 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كال على غيره، من حيث النهي عن البناء على القبر، 

يس من اتخاذ القبور مساجد، بل قبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ككذلك قررنا فيما سبق أنو ل
كسلم فيًصلىت الحجرة الشريفة عن المسجد فصبل كاضحا، كجىعليها مسجدا ال دليل عليو، 

فظهر أنو ال كجو إلنكار القبة، من حيث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، كإذا كاف منع بناء 
]يػ[غلو على غلو، فهو باطل مضاؼ إلى باطل، ألف البناء شيء القباب غلٌوان في الدين، فالهدـ 

.  كترؾ الهدـ شيء آخر، كال تبلـز بينهما ىنا، ألنو ال دليل على التبلـز
فلو فرضنا فرضا كقدرنا تقديرا: أف بناء القبة الذم ىو فعل الباني معصية، للنهي عن البناء على 

 ية.القبر، فذلك ال يدؿ على أف البنياف نفسو معص
أال ترل أف الحائض كالجنب لو كتبتا المصحف لما كجب محوه أك تمزيقو، ألف الكتابة كإف  
كانت معصية ال تستلـز أف يكوف المصحف معصية، كىذا إنما ىو مثاؿ لتوضيح المقصود 

كليس قياسا، فإنا في مقاـ المنكر ال في مقاـ المدعي، كالذين يدعوف كجوب خرابها ىم 



 عليهم ال علينا. المدعوف، كالبينة
 إنما بيّْنا أنو ال يلـز من تحريم البناء تحريم بقاء البنياف.
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ككذلك لو فرضنا كقدرنا: أف بناءىا حراـ، ألنها تتخذ مسجدا، فإنو يكفي منع الصبلة فيها أك 
على القبر، حتى تصير لمجرد الزيارة، كيذىب اتخاذىا أك القبر مسجدا، بل ىدمها أقرب 

ين الجاىل من الصبلة على القبر، فإنها اآلف تغلق لمنع الناس عن الشرؾ بزعمكم، لتمك
فكيف لو ىدمت فاتخذكا القبر مسجدا كازدحموا عليو للتبرؾ بو، كانتهبوا تربتو الشريفة للتبرؾ 
بها ؟! فكانت المفسدة على زعمكم أعظم ! ثم إف ترؾ البناء ال يساكيو الهدـ، فترؾ البناء ال 

في األصل تحقيرا كال إىانة، أما الهدـ فإنو يعتبر تحقيرا قبيحا، كلذلك خاؼ الوىابية أف يعتبر 
 يجر إلى فتنة، ألف المسلمين بفطرتهم يعتبركنو فعلى تحقيرو كمحاكلة إىانة.

فإف قالوا: إنو يجب ىدمها ألنها بنياف على القبر، كإنما نهي عن البناء على القبر لئبل يكوف 
 عليو بنياف.

لنا: إف سلم أنها بنياف على القبر فبل نسلم أف النهي، عن البناء على القبر لئبل يكوف عليو ق
بنياف، ألنو ال دليل على ذلك، كألنو كاف يلـز ىدـ مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

نو في الذم بناه، ألنو قرب القبر أيضا !! كلو كاف المقصود أف ال يكوف عليو بنياف لما جاز دف
 بيتو.

كفي مجموع زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: )) لما قبض رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم اختلف أصحابو أين يدفن، فقاؿ علي عليو السبلـ: إف شئتم 
حدثتكم، فقالوا: حدثنا، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: لعن اهلل 

اليهود كالنصارل كما اتخذكا قبور أنبيائهم مساجد، إنو لم يقبض نبي إال دفن مكانو الذم قبض 
فيو، قاؿ: فلما خرجت ركحو صلى اهلل عليو كآلو كسلم من فيو، نحوَّا فراشو ثم حفركا موضع 

 الفراش ((.
بي بكر كقد ركل مقبل في كتابو مثل ىذا ألبي بكر، كيمكن أف كبل من علي عليو السبلـ كأ

ركل الحديث، فسمع الحسين من أبيو ما ركل، كسمعت عائشة من أبيها ما ركل، كيمكن أنهم 
سرقوا ىذه الفضيلة ألبي بكر كما ىي عادتهم، حتى لقد سرؽ بعضهم حديث المنزلة ألبي بكر 

 كعمر، فركم: أبو بكر كعمر مني بمنزلة ىاركف من موسى، ركاه الذىبي في الميزاف.
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 ا فظهر أف ليس المقصود أف ال يكوف عليو بنياف، ألف بيتو بنياف كقد دفن فيو.ىذ
كأما ركاية علي عليو السبلـ لحديث: )) لعن اهلل اليهود كالنصارل ((، فلعل سببها أف بعضهم  

كاف قد أشار بأف يدفن صلى اهلل عليو كآلو كسلم في المسجد، كما ذكره مقبل في 
 (.233)ص

( كصفحات بعدىا ركايات عديدة، تفيد أف رسوؿ اهلل صلى 232في )ص ىذا كقد ذكر مقبل
 اهلل عليو كآلو كسلم دفن حيث قبض.
( بسنده عن أبي البداء، قاؿ: دخلت مع مصعب 3/ص4كأخرج البيهقي في السنن الكبرل )ج

 بن الزبير البيت الذم فيو قبر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فرأيت قبورىم مستطيرة.
البيهقي أيضا قبيل ىذا عن القاسم بن محمد قاؿ: دخلت على عائشة )رض( فقلت: يا كركل 

أيماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كصاحبيو، فكشفت لي عن ثبلثة قبور 
 ال مشرفة كال رطئة... الخ.

أك ال  فدؿ ذلك على أف ليس المقصود بالنهي عن البناء على الميت، أف ال يكوف في بيت
 يكوف حولو بناء.

فدؿ ذلك على أنو ال معنى لهدـ القبة، كلو فرض أف بناءىا كاف معصية، ألف البناء انتهى في 
كقت تماـ البنياف، فهدـ البنياف ليس نهيا، عن الفعل الذم قد مضى في زماف قديم، كىو تاريخ 

 بناء القبة.
يس المقصود أف ال يكوف في بنياف، كدؿ دفنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم في بيتو، على أف ل

 كىذا يدؿ على أنو ال يجب خراب شيء من القباب من ىذه الجهة.
(، منها: عن جابر قاؿ: )) نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 243ثم ذكر مقبل أحاديث في )ص

 كآلو كسلم أف يجصص القبر، كأف يقعد عليو، كأف يبنى عليو ((.
 عليو كآلو كسلم نهى أف يبنى على القبر، قاؿ: زاد أبو يعلى: كعن أبي سعيد أف النبي صلى اهلل

 أك يصلى عليها.
كعن أـ سلمة قالت: )) نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يبنى على القبر، أك 

 يجصص ((، قاؿ: كزاد في ركاية مرسلة: أك يجلس. ثم ذكر حديث فضالة
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حديث علي عليو السبلـ كقد مر أنو ال داللة في الجميع على بن عبيد، كقد مر الكبلـ فيو، ك 
 مراده.

(: نهيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فذكر في  245ثم قاؿ في )ص 
ىذا المعنى ركايات عن جندب بن عبد اهلل، كابن مسعود، كأبي ىريرة، كالحارث النجراني، 

 اه.كىذا ال يدؿ على ما يرـك كما بيّْن
(: اتخاذ القبور مساجد، عن عائشة أف أـي سلمة ذكرت لرسوؿ اهلل صلى 246ثم قاؿ في )ص

اهلل عليو كآلو كسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقاؿ لها: مارية، فذكرت لو ما رأت فيها من 
الصور، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أكلئك قـو إذا مات فيهم العبد الصالح 

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا كصوركا فيو تلك الصور، أكلئك شر الخلق عند اهلل  أك
.)) 

ثم ذكر ركايات عديدة في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، كقد أجبنا في الجميع، كيخص حديث 
الكنيسة أف الذـ على مجموع األمرين اتخاذ المسجد كالتصوير فيو، كليس فيو داللة على الذـ 

، فليـز أف يكوف ذكر على ال مسجد كحده بدكف تصوير، كال يقاؿ: إف التصوير كحده مذمـو
المسجد ال فائدة لو، ألنو يقاؿ: بل لو فائدة، فإنو إذا لم يدؿ دليل آخر على منع المسجد 

بدكف تصوير، يحتمل أف ذكره لقبح التصوير في المسجد، فهو فيو أنكر من التصوير في غير 
المسجد فائدة، فبل داللة في حديث الكنيسة على منع بناء المسجد المسجد، فكاف لذكر 

على القبر بدكف تصوير صور، مع أف بناء القبة التي لم تبن للصبلة ليس بناء مسجد كما مر، 
 ألف األعماؿ بالنيات.
(: النهي عن الصبلة إلى القبور، فذكر عن عبد اهلل بن عمر، عن 248ثم قاؿ مقبل في )ص

  عليو كآلو كسلم: )) اجعلوا بيوتكم من صبلتكم كال تتخذكىا قبورا ((.النبي صلى اهلل
كالجواب ??ال داللة في ىذا على المطلوب، ألنو إنما يدؿ على أف القبر ال يصلى فيو، فالبيت 

 الذم ال يصلى فيو يشبهو، كنحن ال نرل الصبلة فوؽ القبر.
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ؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ال تجلسوا على ثم ذكر عن أبي مرثد الغنوم قاؿ: قاؿ رسو 
 القبور كال تصلوا إليها.

 ىذا كاضح الداللة أنو ال يصلى إلى القبر، فبل نزاع فيو بمعناه الصحيح. كالجواب ::
( عن أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 249ثم ذكر في )ص



 مسجد إال المقبرة كالحماـ ((.عليو كآلو كسلم: )) األرض كلها 
ركاه أبو داكد، كالترمذم، كابن ماجة، كأحمد، كعن عبد اهلل بن عمرك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم نهى عن الصبلة في المقبرة.
إذا صحت الركايتاف فالصبلة في المقبرة ىي الصبلة بين القبور، فأما الصبلة خارج  الجواب ::

  تدخل في ىذا.جميع القبور فبل
 ثم ذكر عن أنس أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: نهى عن الصبلة إلى القبور.

 كىذا يوافق ما مر.
 قاؿ: كفي ركاية: نهى عن الصبلة بين القبور.

 كىو يوافق ما مر.
(: كيستثنى من الصبلة في المقبرة صبلة الجنازة، ثم ذكر أحاديث في 250ثم قاؿ في )ص

 ع فيو.ذلك، كال نزا 
(: قوؿ اهلل تعالى: } قىاؿى الًَّذينى غىلىبيوا عىلىى أىٍمًرًىٍم لىنىتًَّخذىفَّ عىلىٍيًهٍم مىٍسًجدنا 251ثم ذكر في )ص

 [، كزعم أف القبوريين احتجوا بها.21{ ]الكهف:
أما نحن فبل نحتج بها، كعندنا جواب عن االحتجاج بها أحسن، لما رزقنا من فهم  فالجواب ::

بحمد اهلل، كذلك أف الذين حكاه عنهم لم يذكر أنهم حجة كال قررىم عليو، بل جعليو القرآف 
أمرىم غلبوا عليو، فأفهم. عندنا قولو: } غلبوا على أمرىم {، أنو من عند أنفسهم ليس من أمر 

اهلل سبحانو، فلم تدؿ على شرعية ذلك، كالوجوه التي ذكرىا للجواب عن االحتجاج باآلية 
 ثبلثة:
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 األكؿ: أف ىذا فعل قـو أصحاب الكهف كىم مشركوف، كال دليل على أنو فعلهم.
 كالثاني: أنو فعلهم كإف فرضنا أنهم قد أسلموا، كيجوز أنهم اجتهدكا كأخطأكا.

الثالث: لو سلمنا أنو شرع من قبلنا فهو منسوخ بشرعنا، فقد تواترت األخبار بالنهي عن اتخاذ 
 القبور مساجد... إلخ.
(: الخاتمة في كاجب المسلمين نحو ىذه القبة كغيرىا، قد عرفت 252ثم قاؿ مقبل في )ص

أرشدؾ اهلل مما تقدـ، ما كرد من األحاديث في النهي عن البناء على القبور، كلعن المتخذين 
لها مساجد، كأف اتخاذ القبور مساجد من شعار الكفار، كعرفت أيضا النهي عن الصبلة إلى 

ها إال صبلة الجنازة، كعرفت أنو ما أدخل القبر النبوم على سكانو أفضل الصبلة القبور كعلي



 كالتسليم إال الوليد بن عبد الملك.
قد عرفنا أف ما ذكره كلو ال يفيد مرامو، كعرفنا أف قولو: ما أدخل القبر النبوم إال  كالجواب ::

 ابن جرير كليس فيو. الوليد غير صحيح، ألنو نسبو إلى ابن جرير، كاطلعنا على كبلـ
 ثم قاؿ مقبل: كلم يبن القبة إال الملك المنصور، الملقب بقبلككف.

أفبل تشكركف أف أخرج الحجرة الشريفة من المسجد !! بعد أف زعمتم أف القبر  الجواب ::
 الشريف كاف قد أدخل في المسجد، فهو محسن بالفصل بينهما بحائط القبة العظيم.

ك تردد في أنو يجب على المسلمين إعادة المسجد النبوم، كما كاف قاؿ: كبعد ىذا ال أخال
 في عصر النبوة من الجهة الشرقية.

 أف القبر لم يكن موجودا في عصر النبوة، فلم يكن حالو األكؿ كذلك. فالجواب ::
(، فقاؿ: كإف الواجب على المسلمين ىو إعادتو  239كقد سبق منو مثل ىذه العبارة في )ص

الناحية الشرقية على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فإف خير الهدم كما كاف من 
 ىدم محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

 
 دعوا كل قوؿ عند قوؿ محمد ... فما آمنه في دينو كمخاطر
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 انتهى.
رسوؿ  ما قامت الدنيا كقعدت من عندكم، إال ألجل القبر، كلم يكن إال بعد كفاة كالجواب ::

 اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فما ىذه األنظار ؟!
كلو كجب أف يبقى المسجد كما كاف في عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من الجهة 

 الشرقية لوجب من سائر الجهات، فإف خير الهدم ىدم محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
على المسلمين إعادة المسجد النبوم   (: ال أخالك تردد في أنو يجب252قاؿ مقبل في )ص

 كما كاف في عصر النبوة من الجهة الشرقية، حتى ال يكوف القبر داخبل في المسجد.
ىذا غلو مضاعف، فإف المسجد إنما ىو محيط بالقبة كىي محيطة بالقبر، كليس  الجواب ::

يلـز ىدـ  القبر من المسجد بل كال القبة، فأين ىذا من اتخاذ القبور مساجد ؟! فكيف
المسجد لئبل يصدؽ على القبر أنو في المسجد بهذا المعنى ؟! فعلى ىذا لو أحاط بالقبة من 

إلحاطتو  -أم في المسجد  -كراء كيلو متر لوجب ىدمو، ألنو قد صدؽ عليو أف القبر فيو 
الى تػىٍغليوا  بمسافة كيلو متر من الجهة الشرقية، كىو في ضمن المحاط بو. } قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىابً 



ًثيرنا كىضىلُّوا عىنٍ  رى اٍلحىقّْ كىالى تػىتًَّبعيوا أىٍىوىاءى قػىٍوـو قىٍد ضىلُّوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىلُّوا كى سىوىاًء  ًفي ًديًنكيٍم غىيػٍ
 [.77السًَّبيًل { ]المائدة:

إزالة تلك القبة التي أصبح كثير من القبوريين  -أم على المسلمين  -قاؿ: كإنو يجب 
 تجوف بها.يح

 بل قد عرفنا أنو ليس فيما ذكره شيء يوجب إزالتها. فالجواب ::
قاؿ: كقلنا: إنو يجب عليهم إزالتها، لقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من أحدث في أمرنا 

 ىذا ما ليس منو فهو رد ((. متفق عليو من حديث عائشة.
)) من عمل عمبل ليس عليو أمرنا  كلمسلم عنها )رض( عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

 فهو رد ((.
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اكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا { ]الحشر:  [.7كلقولو تعالى: } كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهى
كلقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم، كإذا نهيتكم عن 

 متفق عليو من حديث أبي ىريرة. شيء فاجتنبوه ((.
 أف بناء القبة ليس حدثا في الدين لوجوه: كالجواب ::

الوجو األكؿ: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم دفن في بيتو باألدلة السابق ذكرىا في  
كتابنا، فالحدث ىدـ بيتو، أما إعادة بنائو فليس حدثا، كإف كاف ىذا البناء أقول من األكؿ، 

لـز ىدمو لكونو أقول للـز ىدـ مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كإعادة بنائو  كلو 
كما كاف في عهده صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقد قدمنا االستدالؿ بذلك على أف ليس 

المقصود بالنهي عن البناء على القبر، أف ال يكوف القبر في بنياف، فيدؿ ذلك على جواز سائر 
على أصل اإلباحة، كإذا لم ترضوا بهذا لزمكم أف يكوف دفن أبي بكر كعمر في القبب بناء 

بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حدثا، ألف األحاديث في دفن النبي حيث قبض لم 
تعمهما، ألنهما ليسا من األنبياء، فأين الدليل على جواز دفنهما في بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم ؟!
الوجو الثاني: أنا ال نسلم أنها حدث في الدين، ألف فيها مصالح دينية كدنيوية، كما كاف كذلك 

ال يعتبر حدثا في الدين، كإال لـز في كل محدث من البنايات كغيرىا كخصوصا أبنية ىذا 
الزماف، كذلك ألنها ظل للزائر من الشمس ككناف من المطر، كعىلىمه لموضع القبر للوافد 

كذلك كلو ليس حدثا في الدين، ألف جنسو من الدين، كذلك كاؼ لجعلو من الدين  الغريب،



كىذا كاضح، كإال كانت زيادة عمر كعثماف حدثا مردكدا، كما فيو مصلحة دنيوية، كليس 
معصية، لمعنى آخر غير معنى االبتداع، فليس منكرا كال يعتبر حدثا في الدين، كالطائرات 

باحة االنتفاع بما خلق اهلل للناس، كالدين لم يمنعو، كىو غير داخل كغيرىا، كذلك ألف األصل إ
 في حديث من أحدث في أمرنا. كلذلك ال يلـز إزالة الظلل المحدثة في عرفات.
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الوجو الثالث: أف تعظيم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كتشريفو من الدين، ألنو من 
ألمر اهلل كدينو، ألنو الذم جاء بأمر اهلل كدينو، كذلك شعائر اهلل تعظيم شعائر اهلل، ألنو تعظيم 

بل الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم من شعائر اهلل كأعبلمو، قاؿ اهلل تعالى: } كىدىاًعينا ًإلىى اللًَّو 
سى [، فجعلو كالشمس التي قاؿ فيها: } كىجىعىلى الشَّمٍ 46بًًإٍذنًًو كىًسرىاجنا ميًنيرنا { ]األحزاب:

[. كقد قاؿ اهلل تعالى: } ذىًلكى كىمىٍن يػيعىظٍّْم شىعىائًرى اللًَّو فىًإنػَّهىا ًمٍن تػىٍقوىل 16ًسرىاجنا { ]نوح:
[، كالشعائر كلما أيشعر بدين اهلل كجعلو علما من أعبلـ الدين، ليس 32اٍلقيليوًب { ]الحج:

 خاصا بالصفا كالمركة كال بالبيدف.
صلى اهلل عليو كآلو كسلم بالقبة ال يعبر عن فضل أكثر مما  ىذا مع أف تعظيم رسوؿ اهلل

يستحق، كالتعبير عن فضلو حق ال يعتبر بدعة، ألنو شهادة بالحق، كقياـ بالقسط، كثناء على 
منعم يستحق الشكر، كال يشكر اهلل من ال يشكر الناس، فهي ثناء ًفعليّّ في معنى القوؿ،  

ريق، كذلك كلو يدؿ على أنها ليست حدثا في الدين، كاألعبلـ التي تنصب للداللة على الط
ألف تعظيم الرسوؿ ليس حدثا، كشكره ليس حدثا، كالشكر يكوف باألفعاؿ كما يكوف باألقواؿ، 
فكما يكوف من شكر الوالدين خفض جناح الذؿ من الرحمة، فكذلك يشكر الرسوؿ صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم باألفعاؿ.
: )) من أحدث في أمرنا ما ليس منو ((. خاص بالبدع التي تعتبر الوجو الرابع: أف الحديث

حدثا في الدين، كقد قررنا فيما سبق أف البناء لو فرض أنو معصية، فهو ال يوجب خرابا للبنياف، 
فكذلك إذا كاف البناء ردا على فاعلو، أم غير مقبوؿ منو، فليس معنى ذلك كجوب خراب 

 يثاب على البناء، بل ىو مردكد عليو غير مقبوؿ منو.البنياف، إنما معنى ذلك أنو ال 
كالدليل على ىذا: أف الذم يعتبر من الدين أك بدعة ىو األفعاؿ كالتركؾ ال المنتجات الحادثة 
باألفعاؿ، كإال لـز في منتجات ىذا الزماف من السيارات كغيرىا، فالمراد بقولو: )) من أحدث 

 ليس منو، كما في في أمرنا ((، من أحدث في ديننا عمبل
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حديث مسلم )) من عمل عمبل ليس عليو أمرنا ((. كحاصل ىذا الجواب منع تسمية القبة 
حدثا في الدين، كسند المنع أنها ال تعتبر في نفسها عمبل يسمى: سنة أك بدعة، إنما 
ىدـ القبة  الموصوؼ بذلك األفعاؿ، كإذا ظهر أف البنياف نفسو ليس بدعة فبل يجوز ىدمو، ألف

 يعتبر تحقيرا للرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كعارا كخزيا على المسلمين لو فعلوه.
أال ترل لو أف رجبل ألبس أباه رداء، أك فرض لو فراشا، أك أسكنو بيتا، كأبوه غني عن ذلك كلو، 

شد مما لو ثم إف الولد أخذ الثوب أك الفراش أك أخرج أباه من البيت، لكاف ذلك عاران عليو أ
ترؾ إلباسو الثوب، أك الفرش لو، أك اإلسكاف كىو غني، ككذلك لو أف أيناسا أطلعوؾ على منبر 
لتخطب من عليو، فلما كصلت عليو أنزلوؾ، لكاف اإلنزاؿ أشد من ترؾ اإلطبلع لو تركوه في 

 أكؿ األمر.
يعتبر إىانة، ككذلك فالخفض بعد الرفع يعتبر إىانة، بخبلؼ ترؾ الرفع من أكؿ األمر، فقد ال 

لو أخرج أبو بكر كعمر من القبة كدفنا في البقيع العتبرتم ذلك إىانة لهما، بخبلؼ مالو دفنا 
من أكؿ األمر في البقيع، كلم يدفنا في بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أصبل فليس 

غبلة التوحيد على ذلك إىانة، فكذلك ىدـ القبة يعتبر إىانة، فما ىذا التعصب الذم يحمل 
الحرص على ىدمها ؟! لئبل تكوف حجة عليهم فهي عليهم أثقل من رضول، ككذلك لتعصبهم 
لمذىبهم يحرصوف على ىدـ الجهة الشرقية من مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

سىعىى ًفي خىرىاًبهىا أيكلىًئكى مىا كىافى لىهيٍم أىٍف } كىمىٍن أىٍظلىمي ًممٍَّن مىنىعى مىسىاًجدى اللًَّو أىٍف ييٍذكىرى ًفيهىا اٍسميوي كى 
نٍػيىا ًخٍزمه كىلىهيٍم ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه { ]البقرة: [. فمن 114يىٍدخيليوىىا ًإالَّ خىائًًفينى لىهيٍم ًفي الدُّ

 أشنع االبتداع التدين بخراب المساجد، أك بالدعوة إلى خرابها، كجعلو كاجبا على المسلمين
 بدكف كجو صحيح، كإنما ىو للغلو كالتعصب، نعوذ باهلل من الخذالف.
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(: فجدير بنا يا معشر المسلمين أف نعمد إلى تلك القباب المشيدة على 253ثم قاؿ مقبل)ص
 القبور، فنجتثها من على األرض كما أمر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم علي بن أبي طالب.

يس شنيع بسبب التعصب، كىذا يدؿ على أنو ال يوثق بمقبل، كال بأسبلفو ىذا تدل كالجواب ::
فيما رككه في مسائل يتعصبوف لها، كذلك ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لم يأمر 
عليا بهدـ القباب، كإنما ركم أنو بعثو لتسوية قبور مشرفة كما مٌر، فإياؾ أف تغتر بالقـو فإف 

كمن استقرأ كتبهم مع تحرير فكره عرؼ ىذا، كقد تقرر مما سبق أنو ال التدليس فيهم شائع، 



دليل على ىدمها، كأف استداللهم بتلك األحاديث التي ذكركىا كىي ال تدؿ على ىذا، يكشف 
 عن غلوىم كتعصبهم.

كنحن نقوؿ: جدير بالمسلمين أف يحموا قبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقباب األئمة 
ء، لتبقى لمصلحة الزائرين، كتعظيما لشعائر الدين، كاهلل تعالى يقوؿ: } كىالى تػيٍفًسديكا ًفي كالفضبل

ًحهىا { ]األعراؼ: [، كيقوؿ تعالى: } كىالى تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىٍن ًذٍكرًنىا 56اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلى
 [.28:كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطنا { ]الكهف

 قاؿ مقبل: كمن لم يفعل مع القدرة كاف مخالفا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
قد قدمنا أنو لم يأمر بهدمها كال دؿ على ذلك دليل، كأنو لو كاف بناؤىا معصية،  الجواب ::

 لما لـز من ذلك أف يكوف ىدمها كاجبا لما بيّْناه فيما مر.
بناء المساجد على القبور منشأه التقليد األعمى، قلد (: حقا إف 253ثم قاؿ مقبل في )ص

المسلموف فيو أعداءىم من اليهود كالنصارل، كما أخبر بذلك الصادؽ المصدكؽ في الحديث 
الصحيح )) لتتبعن سنن من كاف قبلكم حذك القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 

 (( ؟!لدخلتموه، قيل: يا رسوؿ اهلل اليهود كالنصارل ؟ قاؿ: فمن 
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 ثم قلد المسملوف المتأخركف آباءىم كأجدادىم في ذلك، كما قاؿ تعالى حاكيا عن الكفار:
 [.22} ًإنَّا كىجىٍدنىا آبىاءىنىا ...{ إلخ ]الزخرؼ:

أنو لم يكفو أف يرمي المسلمين بالشرؾ كالغلو كاالبتداع، حتى جعلهم مقلدين  كالجواب ::
ضح البطبلف ادعاه عليهم، فجمع بين كذبتين في كلمة، حيث لليهود كالنصارل في منكر كا

قاؿ: أنهم قلدكا اليهود كالنصارل في بناء المساجد على القبور، كىم لم يبنوا المساجد على 
القبور، كال قلدكا في ذلك اليهود كالنصارل، كالتحقيق أف النواصب ىم الذين اتبعوا أىواءىم، 

أىل البيت من بناء المساجد على القبور، ليشنعوا على فزعموا أف بناء القباب على أئمة 
أعدائهم من ذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كشيعتهم، كليسلموا ما يغيظهم من تعظيم 
األئمة األبرار كالتشنيع فيهم، فبالغوا في المسألة حتى جعلوا ذلك شركا أك سببا للشرؾ، اتباعا 

اء ىذا الزماف انضاؼ إلى ذلك الغرض السياسي إلحبلؿ للهول كتعصبا للمذىب، ثم لما ج
الدماء كاألمواؿ، كالتسلط على المسلمين كالسيطرة عليهم، كبعضهم أحب التصنع، كبعض 
النواصب غرضو مع مضادة الشيعة إحراز الماؿ كالثركة المستمرة لو كلمن يعنيو، فاجتمع لو 

كما ىي عادة علماء السوء كعبيد الدنيا،   الغرض في التعصب لنصرة مذىبو، كالستدرار األمواؿ



 نسأؿ اهلل العصمة كالتوفيق.
 كأشبهوا أىل الكتاب في خصاؿ، منها:

أنهم سماعوف للكذب، أكالوف للسحت، ألنهم يصدقوف الدعايات المكذكبة على ذرية رسوؿ 
لنصرة  اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كشيعتهم من أعدائهم، كيأكلوف الفلوس التي تبذؿ لهم

 الباطل، كىي في التحقيق رشوة، ألنها في مقابلة نصرة الباطل على الحق.
كمنها: أنهم يلبسوف الحق بالباطل، كيكتموف الحق كىم يعلموف، أما لبس الحق بالباطل فمثل 

تحريم اتخاذ القبور مساجد، كلبس ذلك بجعل القباب منو، كأما كتماف الحق كىم يعلموف، 
 ن يعلموف براءتو من الشرؾ من خصومهم، كقد مر تفصيل ذلك.فمثل كتماف براءة م
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كمنها: غلوىم في الدين، فهم يدعوف إلى التوحيد كيحذركف من الشرؾ، كيتعدكف ذلك إلى 
إدخاؿ غير الشرؾ في الشرؾ، كجعل تركو من التوحيد، كقد بيّْنا ذلك فيما مضى، كبيّْنا أنو غلو 

 في الدين.
 تشبيو هلل بخلقو فيهم، كما بيّْنا فيما مر، كما كاف من مذاىب اليهود لعنهم اهلل.كمنها: شيوع ال

كمنها: الحسد ألىل بيت النبوة على ما آتاىم اهلل من فضلو، فأشبهوا أىل الكتاب، الذين قاؿ 
ـٍ يىٍحسيديكفى النَّاسى عىلىى مىا آتىاىيمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو { ]الن [. كلذلك 54ساء:اهلل تعالى فيهم: } أى

يجهدكف في محاربة فضائلهم بكل ممكن لهم، كقد أشبهوا برمي المسلمين بالشرؾ اليهودم 
 الذم قاؿ: إنكم تشركوف، تقولوف: ما شاء اهلل كشئت... الخ.

كأشبهوا برمينا بمخالفة السنة كالمحاربة لها، اليهودم الذم قاؿ ألمير المؤمنين عليو السبلـ: 
ى اختلفتم فيو، فقاؿ علي عليو السبلـ: ما اختلفنا فيو كإنما اختلفنا عنو، ما دفنتم نبيكم حت

كلكنكم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم: } قىاليوا يىا ميوسىى اٍجعىٍل لىنىا ًإلىهنا كىمىا لىهيٍم آًلهىةه 
لسنة كمبتدعين، [، كىؤالء يسموف الناس مخالفين ل138قىاؿى ًإنَّكيٍم قػىٍوـه تىٍجهىليوفى { ]األعراؼ:

كمحتالين لدفعها، كينكركف عليهم ترؾ السنة، كيعظونهم ليتبعوا السنة، كالخبلؼ ليس في 
كجوب اتباع السنة، كإنما الخبلؼ في ثبوت حديث، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أك 

عليو انو يدؿ على مطلوبهم، فالخبلؼ في تعيين المشركع ال في كجوب اتباع الرسوؿ صلى اهلل 
 كآلو كسلم.

كمنها: الكذب على اهلل بواسطة الكذب على رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقوؿ مقبل في 
القباب: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعث عليها عليا ليهدمها، فأشبو الذين قاؿ اهلل 



هيٍم لىفىرًيقنا يػىٍلويكفى أىٍلًسنىتػىهيٍم بًالٍ  ًكتىاًب لًتىٍحسىبيوهي ًمنى اٍلًكتىاًب كىمىا ىيوى ًمنى اٍلًكتىاًب تعالى: } كىًإفَّ ًمنػٍ
{ ]آؿ كىيػىقيوليوفى ىيوى ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو كىمىا ىيوى ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو كىيػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو اٍلكىًذبى كىىيٍم يػىٍعلىميوفى 

 [78عمراف:
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آليات القرآنية كالمقابلة بين الفريقين، كبهذا كبقي خصاؿ غير ما ذكرت ىنا، تعرؼ بتبلكة ا
نكتفي كالحمد اهلل رب العالمين، كصلى اهلل كسلم على محمد كعلى آلو الطاىرين، كال حوؿ 

 كال قوة إال باهلل العظيم.
- - - 
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 الفهرس
 3مقدمة التحقيق ... 

 3أخبار الصحاح حجة على أصحابها ... 
 9في السند( ...  )ال قيمة لمناقشة المحدثين
 15مناقشة الصحاح الستة ... 

 20حرؼ األلف ... 
 26حرؼ الباء ... 
 27حرؼ التاء ... 
 28حرؼ الثاء ... 

 28حرؼ الجيم ... 
 29حرؼ الحاء ... 
 33حرؼ الخاء ... 
 35حرؼ الداؿ ... 
 36حرؼ الذاؿ ... 
 36حرؼ الراء ... 

 37حرؼ الزام ... 



 38حرؼ السين ... 
 41ن ... حرؼ الشي

 42حرؼ الصاد ... 
 44حرؼ الضاد ... 
 44حرؼ الطاء ... 
 45حرؼ العين ... 
 62حرؼ الفاء ... 
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 63حرؼ القاؼ ... 
 63حرؼ الكاؼ ... 

 64حرؼ البلـ ... 
 67حرؼ الميم ... 
 75حرؼ النوف ... 
 76حرؼ الهاء ... 
 77حرؼ الواك ... 
 78حرؼ الياء ... 

 81. تتمة في الكنى ..
 83المؤلف ... 
 85الكتاب ... 

 90] حديث: )) خلقت أنا كىاركف... (( [ ... 
 92] حديث: )) لقد صلت المبلئكة على علي... (( [ ... 

 95] حديث: )) أنا عبد اهلل كأخو رسوؿ اهلل... (( [ ... 
 98] حديث: )) أنت أكؿ المؤمنين إيمانا... (( [ ... 

 120لئن أطاعوه ... (( [ ...  ] حديث: )) كالذم نفسي بيده
 123] حديث: )) أكلكم كركدا علي الحوض ... (( [ ... 
 139] حديث: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها ... (( [ ... 

 189] حديث: )) رد الشمس ... (( [ ... 



 229] حديث: )) النظر إلى علي عبادة (( [ ... 
 274. (( [ ... ] حديث: )) خرجنا نمشي في طرقات المدينة ..

 282] حديث: )) من أراد أف ينظر آلى آدـ في علمو ... (( [ ... 
 286] حديث: )) كصيي كموضع سرم ... (( [ ... 

 302] حديث: )) أكؿ من يدخل عليك ... أمير المؤمنين ... (( [ ... 
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 305]دفاع عن صاحب المراجعات[ ... 
 322.. [ ... ] قوؿ علي: بايع الناس ألبي بكر .

 330] حديث: )) كانت راية رسوؿ اهلل يـو أحد مع علي ... (( [ ... 
 333] طعن مقبل في نهج الببلغة [ ... 

 334] حديث: )) أنا كىذا حجة اهلل ... (( [ ... 
 343] حديث: )) من مات كفي قلبو بغض لعلي ... (( [ ... 

 348. ] حديث: )) ترد علي الحوض راية علي ... (( [ ..
 350] مرض الحسن كالحسين كنذر علي [ ... 

 369] حديث: )) تصدؽ علي بخاتمو كىو راكع ... (( [ ... 
 388] آية : } كلكل قـو ىاد { [ ... 
 395]آية :} كتعيها أذف كاعية {[ ... 

 403] حديث: )) ادعوا لي حبيبي ... (( [ ... 
 413... ] حديث: )) مثلي مثل شجرة أنا أصلها ... (( [ 

 415] حديث: )) يا علي أنت أخي ... (( [ ... 
 419] حديث: )) إف اهلل أكحى إلي في علي ... (( [ ... 

 430] حديث: )) الصديقوف ثبلثة ... (( [ ... 
 438] حديث: )) علي عيبة علمي ... (( [ ... 
 438] حديث: )) أنت تيبيّْن ألمتي ... (( [ ... 

 442( [ ... ] حديث: )) الطير ... (
 464] حديث: )) من أحبي فليحب عليا ... (( [ ... 

 466] حديث: )) حمل علي باب حصن خيبر (( [ ... 



 470] حديث: )) أكحى اهلل إلى محمد إني قد قتلت بيحيى...[ ... 
 473]حديث: أف جبريل ناكلو تفاحة ليلة أسرم بو[ ... 

 480. (( [ ... ]حديث: )) لما خلق اهلل آدـ كحواء تبخترا ..
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 481] حديث: )) اشتد غضب اهلل على من أىراؽ دمي ... (( [ ... 
 484] حديث: )) أربعة أنا شفيع لهم ... (( [ ... 

 487] آية: } قل ال أسألكم عليو أجران إال المودة في القربى { [ ... 
 532] حديث: )) إف مثل أىل بيتي فيكم كسفينة نوح ... (( [ ... 

 545] حديث: )) الثقلين (( [ ... 
 563] مسألة القباب كالتمسح بالتراب [ ... 

 567فصل ... 
 569الفصل الثاني في نداء الميت ... 

 574] حديث: )) يا علي لوال أف تقوؿ فيك طوائف ... (( [ ... 
 576] حديث: )) أال أبعثك على ما بعثني عليو رسوؿ اهلل ... (( [ ... 

 608قبة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم [ ...  ] دعوة لهدـ
 626الفهرس ... 
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